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AZ ÉRTEKEZÉSBEN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK 

A mm2 határfelület nagysága 

E GPa rugalmassági modulus 

G  alapanyagra jellemző állandó 

h mm plazmakezelés távolsága 

HDT °C hőalaktartási hőmérséklet 

𝑀𝑛
̅̅ ̅̅   g/mol szám szerinti átlagos molekulatömeg 

𝑀𝑚
̅̅ ̅̅ ̅  g/mol tömeg szerinti átlagos molekulatömeg 

pu bar utónyomás nagysága 

Ra μm  átlagos felületi érdesség 

Rz μm egyenetlenség magasság 

Tg °C üvegesedési átmeneti hőmérséklettartomány 

Tm  °C kristályolvadási hőmérséklettartomány 

tu másodperc utónyomás ideje 

σ MPa szakítószilárdság 

�̇� W hőáram 

v mm/perc plazmakezelés sebessége 

x  alapanyagra jellemző állandó 

 

AZ ÉRTEKEZÉSBEN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

2D kétdimenziós (two dimensional) 

3D háromdimenziós (three dimensional) 

ABS akrilnitril-butadién-sztirol (acrylonitrile butadiene styrene) 

AFM atomerő mikroszkópia (atomic force microscopy) 

ANOVA varianciaanalízis (analysis of variance) 

ASA akrilnitril-sztirol-akrilát (acrylonitrile styrene acrylate) 

CF szénszál (carbon fiber) 

-C=N−OH oxim csoport (oxime group) 

-C=N- imin csoport (imine group) 

CO2 szén-dioxid (carbon dioxide) 

-C=O-NH- amid csoport (amide group) 

-COOH karboxil csoport (carboxyl group) 

CT komputertomográfia (computer tomography) 
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DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry) 

EPDM etilén-propilén-dién-monomer (ethylene-propylene-diene-monomer) 

FKM fluorelasztomer (fluorelastomer) 

FTIR  Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

 (Fourier transform infrared spectrometer) 

GF  üvegszál (glass fiber) 

GPC gélpermeációs kromatográfia (gel permeation chromatography) 

HDPE nagy sűrűségű polietilén (high-density polyethylene) 

HP-RTM nagynyomású reaktív gyantainjektálás 

 (high pressure reactive resin transfer molding) 

IR infravörös (infra-red) 

LCM folyékony kompozit formázás (liquid composite molding) 

MFI folyási mutatószám (melt flow index) 

NO2 nitrit (nitrite) 

NO3 nitrát (nitrate) 

-OH hidroxil csoport (hydroxyl group) 

PA6 poliamid (polyamide) 

PBT polibutilén-tereftalát (polybutylene terephthalate) 

PC polikarbonát (polycarbonate) 

PE polietilén (polyethylene) 

PEI poliéterimid (polyetherimide) 

PET polietilén-tereftalát (polyethylene terephthalate) 

PLA politejsav (polylactid acid) 

PMMA poli(metil-metakrilát) (polymethyl methacrylate) 

PP polipropilén (polypropylene) 

PS polisztirol (polystyrene) 

PTFE poli(tetrafluoretilén) (polytetrafluoroethylene) 

PVC poli(vinil-klorid) (polyvinylchloride) 

RTM reaktív gyantainjektálás (resin transfer molding) 

SEM pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope) 

T-RTM termoplasztikus reaktív gyantainjektálás 

 (thermoplastic reactive resin transfer molding) 

TiO2 titán-dioxid (titanium dioxide) 

TPE termoplasztikus elasztomer (thermoplastic elastomer) 
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TPE-S sztirol termoplasztikus elasztomer (styrol thermoplastic elastomer) 

TPE-V PP/EPDM termoplasztikus vulkanizátum 

 (PP/EPDM thermoplastic vulcanizates) 

UHMWPE ultra nagy molekulatömegű polietilén 

 (ultra high molecular weight polyethylene) 

UV ultraibolya sugárzás (ultraviolet radiation) 

XPS röntgen-fotoelektronspektroszkópia (X-ray photoelectron spectroscopy) 

XRD röntgendiffrakció (X-ray diffraction) 

WAXD széles látószögű röntgendiffrakció (wide angle X-ray diffraction) 

WCA  optikai érintkezési szögmérés (optical contact angle measurement) 
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1.  Bevezetés és célkitűzés 

A mindennapi életünkben egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő műanyagból 

készült általános és műszaki célú termékek, amelyeknek meg kell felelniük a korszerű műszaki 

elvárásoknak. Az autóipar az egyik olyan iparág, amely szüntelenül igényt tart a korszerű 

műanyagokra és gyártástechnológiákra. A jelenkor egyik legnagyobb autóipari kihívása az 

elektromos járművek fejlesztése, amelynek egyik célja az elektromos járművek hatótávjának 

növelése a CO2 kibocsátás csökkentésének figyelembevételével. Ezért elkezdték a járművek 

tömegének csökkentését. Mivel a jelenleg elérhető akkumulátorok nagyméretűek és 

nagytömegűek, ezért a gyártók a járművek többi alkatrészének optimalizálását is elindították. 

Az AUDI AG [1] és a BMW [2] például a járművek különböző karosszéria elemeit, nagy-

nyomású gyantainjektálással (HP-RTM) gyártja. A HP-RTM technológiával gazdaságosan 

készíthetők kistömegű, nagyszilárdságú kompozit alkatrészek. A technológia egyik nagy 

hátránya azonban, hogy a nem hőre lágyuló mátrixú kompozitok újrahasznosításának ipari 

megvalósítása még számos kihívást tartogat. Ezért olyan gyártástechnológia bevezetésére van 

szükség a sorozatgyártásban, amellyel egyszerűen újrahasznosítható alkatrészek hozhatók létre. 

Ilyen korszerű gyártástechnológia a termoplasztikus reaktív gyantainjektálás (T-RTM), 

amellyel termoplasztikus mátrixú kompozit alkatrészek hozhatók létre, melyek a kiváló 

mechanikai tulajdonságok megtartása mellett újrahasznosíthatók. Emellett a technológia nagy 

előnye, hogy használatával végtelenszálas erősítőstruktúrák impregnálhatók. A T-RTM 

technológia egy olyan korszerű kompozitgyártási eljárás, amelynek a pontos működése, 

alkatrész- és szerszámtervezési irányelvei még nem alakultak ki. A világon csak néhány 

kutatóintézet, és ipari szereplő dolgozik a technológia fejlesztésén. Munkájuk célja, hogy az 

autóipar – és később egyéb ipari szereplők – számára is jelentős, sorozatgyártásra is alkalmas 

technológiát hozzanak létre [3-8]. 

A T-RTM technológiával töltő- és erősítőanyagmentes alkatrészek, illetve töltő- és/vagy 

erősítőanyagokat tartalmazó alkatrészek gyárthatók. Az alkatrészek mátrix anyagaként 

poliuretán, polikarbonátok, poliészterek, polimetil-metakrilátok és poliamidok használhatók 

[5, 9]. Ezek közül a járműgyártás szempontjából a poliamidok ígéretesek, a jó mechanikai 

tulajdonságok, jó kopásállóság és magas olvadási hőmérséklet miatt [10]. A poliamid 

alapanyaggal működtetett T-RTM technológia alkalmazása során – például erősítőanyagokat 

tartalmazó esetben –, a préseléssel előkészített előgyártmányt a 160 °C-ra felmelegített zárt 

szerszámba helyezik. A szerszámban rögzített előgyártmányt a poliamid 6 (PA6) reaktív 

monomerjével, kaprolaktámmal impregnálják, ami néhány perc alatt gyűrűfelnyílásos 
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polimerizáció útján a szerszámban in-situ polimerizálódik. Az így készült hőre lágyuló mátrixú 

T-RTM alkatrészek újrahasznosíthatók, és nagy előnyük, hogy hegesztéssel javíthatók [11]. 

A jellemzően nagyméretű T-RTM alkatrészek merevségének növelése érdekében 

szükség van merevítő bordák kialakítására, illetve több alkatrész összeszereléséhez csatlakozó 

felületekre. A T-RTM technológia gyártási sajátosságai miatt közvetlenül nem hozható létre 

homogén, erősített bordázat vagy erősített kapcsolódási felületcsoport. Ennek a legnagyobb 

akadálya az erősítőanyagok előkészítésének, szerszámüregbe helyezésének és a szerszámban 

történő rögzítésének a bizonytalan kimenetele, azonban a T-RTM technológia poliamid 

alapanyaga azonban lehetővé teheti a ráfröccsöntés használatát követő technológiaként oly 

módon, hogy a T-RTM technológiával gyártott alkatrészt – előgyártmányként felhasználva – 

egy ráfröccsöntő szerszámba helyezzük, és tetszőleges geometriát fröccsöntünk rá. 

Új technológia révén a terméktervezési, szerszámozási és gyártási irányelvek mellett 

nincs ismeretünk arról sem, hogy a T-RTM technológiával készült alkatrészek és a rájuk 

fröccsöntött alapanyagok között létrehozható-e megfelelő szilárdságú kötés. Amennyiben 

létrejön a kötés a két komponens között, akkor kérdés, hogy a kötés minőségét, szilárdságát, 

milyen paraméterek befolyásolják, és milyen módon lehet a kötés minőségén javítani. 

Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására doktori értekezésemben célul tűztem ki 

olyan egy- és kétkomponensű T-RTM technológiához használható szerszámok kifejlesztését, 

amelyekkel a kaprolaktám áramlása, polimerizációja elemezhető a beömlési pont pozíciójának, 

az előgyártmányok tulajdonságainak, a komponensek keveredésének, a szerszám és az ömledék 

hőmérsékletének függvényében. 

Mivel a ráfröccsöntés minőségének vizsgálatára nincs szabványos mérési módszer, 

ezért célom egy olyan saját mérési módszer kidolgozása, amellyel az egymásra fröccsöntött 

alapanyagok között kialakuló kötés szilárdsága minősíthető és a gyártástechnológiai 

paraméterektől való függése vizsgálható, elemezhető. Célom, ehhez egy olyan kísérleti 

fröccsöntő szerszám fejlesztése, amellyel egy tetszőleges technológiával (pl.: T-RTM, 

fröccsöntés, extrúzió, 3D nyomtatás stb.) elkészített előgyártmányra rá lehet fröccsönteni. 

Ezzel vizsgálhatóvá teszem az alapanyag és a gyártástechnológia hatását az előgyártmány és a 

ráfröccsöntött alkatrész közötti kötés minőségére. További célom, olyan felületmódosítási 

eljárások keresése és vizsgálata, amelyekkel az előgyártmányok felülete módosítható, és a 

ráfröccsöntéskor kialakuló kötés szilárdsága befolyásolható. 
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2. Irodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben a feldolgozott szakirodalmakon keresztül bemutatom a ráfröccsöntés 

többkomponensű technológiák között elfoglalt helyét, valamint típusait. Kitérek a doktori 

munkám során használt ráfröccsöntési technológia sajátosságainak bemutatására, külön 

alfejezetekben tárgyalom a ráfröccsöntés témakörében végzett kutatások eredményeit, különös 

tekintettel a fröccsöntő szerszámok felépítésére, a próbatestek kialakítására, az alapanyagokra 

és technológiára, valamint a próbatestek vizsgálati módszereire. Külön alfejezetben tárgyalom 

a műanyag alkatrészek felületmódosítási lehetőségeit, különös tekintettel a plazmakezelésre, 

továbbá, bemutatom a T-RTM technológia működését, alapanyagait, valamint a T-RTM 

technológia szerszámozási lehetőségeit. 

2.1. Fröccsöntés és szerszámozás 

2017-ben Dr. Karger-Kocsis József professzortól azt tanultam, hogy nyitott szemmel 

járjak, és keressem a különböző technológiák kombinálásának lehetőségeit, mert rengeteg 

kiaknázatlan lehetőség van még ebben a témában szerte a világon. Igaza volt. Napjainkban 

egyre több tárgy vesz körül bennünket, amelyek közül sokat különböző anyagok, és különböző 

gyártástechnológiák kombinációjával állítanak elő, pl.: többkomponensű fogkefe, műanyag 

nyelű csavarhúzó, fröccsöntött légszűrőház és a záróperemébe fröccsöntött tömítés, gépjármű 

oldalüvegére fröccsöntött tömítés, stb. [12-14]. Az alapanyagok kombinálásának egyik 

megoldása a többkomponensű fröccsöntési technológia. 

2.1.1. Többkomponensű és kombinációs fröccsöntés 

A többkomponensű fröccsöntési technológiák a komponensek alapanyaga szerint 

egymással összeférhető, és egymással összeférhetetlen alapanyagú fő csoportokba sorolhatók 

(1. ábra.) [15-17]. Két polimer akkor összeférhető, ha keverékük szilárd állapotban homogén, 

egyfázisú és a keveréknek csak egy Tg (üvegesedési átmeneti hőmérséklettartomány) 

átalakulási hőmérséklete van. Ellenkező esetben a két anyag nem összeférhető [18].  

Az egymással összeférhető alapanyagokat feldolgozó technológiák a komponensek 

kapcsolódásának helye szerint további csoportokba sorolhatók. Doktori értekezésemben a 

ráfröccsöntési technológiával foglalkoztam, amely a többkomponensű technológiák közül a 

legelterjedtebb az iparban. Ráfröccsöntés során az egymással összeférhető alapanyagok a 
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fröccsöntő szerszám elosztócsatornájában vagy a fröccsöntő szerszám formaüregében kerülnek 

egymással kapcsolatba. 

 

1. ábra. A többkomponensű fröccsöntési technológiák típusai [15-17] 

A ráfröccsöntési technológiák a komponensek kialakításának módja és így a szerszámok 

kialakítása szerint további csoportokba sorolhatók (2. ábra.). Az egyik főcsoportba az első 

komponens mozgatása nélkül működő, a másik főcsoportba az első komponens mozgatását 

igénylő technológiák kerültek. Az első komponens mozgatását végezheti a szerszám vagy egy 

külső egység (pl.: robot) [16]. 

 

2. ábra. A ráfröccsöntési technológiák csoportosítása a szerszámozási megoldások szerint [16] 

Doktori munkámhoz olyan ráfröccsöntési technológiát kerestem, amely az iparban 

széles körben elfogadott [19], amellyel a méréseim jól reprodukálhatók, és minél egyszerűbb 

szerszámmal oldható meg a próbatestek gyártása. Ezek alapján az áthelyezéses ráfröccsöntési 

technológiát választottam (3. ábra.), amelynek lényege, hogy egy másik fröccsöntő 

szerszámmal fröccsöntött, vagy egy másik technológiával (Pl.: T-RTM technológia, 3D 
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nyomtatás, hőformázás, stb.) előre legyártott első komponenst (előgyártmányt) egy robot, vagy 

egy operátor helyezi át a ráfröccsöntő szerszám formaüregébe [13, 20]. 

 

3. ábra. Az áthelyezéses ráfröccsöntési technológia gyártási folyamata [20] 

A különböző gyártástechnológiák kombinálásával kihasználhatjuk az adott 

technológiák előnyös tulajdonságait, növelhetjük gyártmányaink funkcionalitását, és az 

alkatrész tulajdonságait az előírt feltételeknek megfelelően alakíthatjuk. Az áthelyezéses 

ráfröccsöntési technológia tulajdonságai lehetővé teszik azt, hogy egy másik 

gyártástechnológia kombinálásával, követő technológiaként [1, 2, 21-28] lehessen alkalmazni. 

A ráfröccsöntést az AUDI AG (Németország) a préseléssel kombinálta, amikor egy folytonos 

szállal (üvegszál vagy szénszál) erősített, hőre lágyuló mátrixú lemezt préselt, majd az így 

létrejött előgyártmányra erősítő bordákat fröccsöntött (4. ábra. a.). Az AUDI összekapcsolta a 

folyamatos szálerősítésű szerkezetet – amely általában egyszerű geometriával rendelkezik –, 

egy olyan tetszőleges geometriájú bordarendszerrel, amely tovább növeli a szerkezet 

merevségét [1]. Hasonló eljárással készül a sorozatgyártású BMW i3 személyautó tetőeleme 

(4. ábra. b.), valamint 2017-től egyes BMW motorkerékpárok lengőkarjai is [2, 29]. 

 

4. ábra. A hőformázott, majd ráfröccsöntött, könnyűszerkezetes alkatrészek 

 a.) AUDI ütközőelem [1], b.) BMW i3 tetőív [2] 

A kombinált technológiákkal gyártott, hibrid struktúrájú alkatrészek elterjedésének oka 

a szerkezetek kis tömege, a gyártástechnológia magas automatizálhatósági foka, a rövid 
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ciklusidő és az újrahasznosítható anyagok használata. A hibrid rendszerek létrehozása során a 

legnagyobb kihívást az anyagok közötti megfelelő kötési szilárdság elérése jelenti [30-32]. 

2.1.2. Próbatest és szerszámfejlesztés lehetőségei, vizsgálati módszerek 

A ráfröccsöntéssel készült, termoplasztikus alkatrészek felépítésüket tekintve állhatnak 

a teljes felületükön vagy lokálisan, például bordákkal ráfröccsöntött részekből. Értekezésemben 

az előgyártmány és a ráfröccsöntött részek közös, kapcsolódási felületeit határfelületnek 

nevezem. Joppich és társai [30] ráfröccsöntött bordák hegedésének vizsgálatához egy 

előgyártmány-fröccsöntő és egy ráfröccsöntő szerszámot fejlesztettek. Az előgyártmány gyártó 

szerszámmal 180×180 mm méretű, maximum 8 mm vastag alkatrészeket gyártottak (5. ábra.). 

 

5. ábra. Fröccsöntő szerszám teljes felületén ráfröccsöntött lap termékhez [30] 

Az egyfészkes szerszámban kialakított nyíró élnek köszönhetően egy darab, változtatható 

vastagságú próbatest gyártható, amelyben egy maximum 2 mm vastag előgyártmány is 

elhelyezhető, így már az előgyártmánygyártó szerszám is egy ráfröccsöntő szerszámnak 

tekinthető. A szerszám beömlőrendszere egy hosszúszálas anyagok fröccsöntésére kifejlesztett, 

tűszelepes forrócsatorna. A formaüreghez közeli zónákat olajjal, a szerszám többi részét vízzel 

temperálták. Az infravörös érzékelőkkel az előgyártmány felületének hőmérsékletét mérték a 

fröccsöntési folyamat során. 

A másik fröccsöntő szerszámukban az előgyártmányokra egy hideg beömlőkúpon 

keresztül bordát fröccsöntöttek (6. ábra.). A beömlési pontot a borda egyik hosszanti végén 

helyezték el, ami az áramlás szempontjából előnyös megoldás, azonban a folyási út végén a 

zsugorodás így nehezen befolyásolható az utónyomással.  



Boros Róbert 

13 

 

 

6. ábra. Fröccsöntő szerszám előgyártmányra fröccsöntött borda gyártásához [30] 

A különböző anyagú és magasságú előgyártmányok használatához a szerszámba 

távtartókat építettek be. A ráfröccsöntött borda 160 mm hosszú, 30 mm magas, és vastagsága 

állandó 3 mm, amely az előgyártmány közelében 2 mm-re csökken. Az így kialakított 

alámetszés felszabadítását hidraulikusan vezérelt csúszkákkal oldották meg, amelyeket a 

szerszám zárt állapotában nyitnak, zárnak. A fröccsöntés közben a belső nyomás a csúszkákat 

meg akarja nyitni, ezért a csúszkákat munkahengerekkel mozgatott csapokkal támasztják, 

reteszelik. Ezt a megoldást nem tartom megfelelőnek, mert így a terhelést középen egy vékony 

él veszi fel, miközben az eltolt meglövési pont miatt a szerszám terhelése aszimmetrikus. A 

szerszám megmunkálásából adódó pontatlanságok és az aszimmetrikus terhelés miatt a 

csúszkák megnyílhatnak, ami a borda hosszmenti keresztmetszet-változását okozhatja, és a 

szerszám élettartamát csökkentő korai szerszámkopáshoz vezethet. A hidraulikusan vezérelt 

csúszkák helyett, egy álló oldalról lógatott, mechanikus vezérlésű csúszkapárt alkalmaznék, 

amelyek a nagy támasztófelületük miatt jobban ellenállnának az aszimmetrikus terhelésnek. 
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Ezzel a megoldással négy darab munkahengert lehetne spórolni, valamint a szerszámmal 

maghúzó nélküli gépen is lehetne gyártani. A szerszámba hő- és nyomásérzékelő szenzorokat, 

valamint infravörös hőmérséklet-érzékelőket építettek be, amelyekkel az előgyártmány és az 

ömledék tulajdonságait vizsgálták.  

Kisslinger és társai [33] egy zárt állapotban is mozgatható betéttel (munkahengerekkel 

mozgatott csúszkákkal) szerelt, kétkomponenses, cserebetétes fröccsöntő szerszámot terveztek 

(7. ábra.), amellyel a különböző anyagpárok közötti kötés szilárdságának vizsgálatára alkalmas 

próbatesteket gyártottak. Az első komponens fröccsöntése és lehűtése után a szerszám zárt 

állapotában a hátrahúzható betéteket elmozdították, és az így felszabaduló üregbe 

befröccsöntötték a második komponenst. Így a második komponens ömledékfrontja az első 

komponens már lehűlt felületével találkozott. Az egyes komponenseket hidegcsatornával, 

filmgáttal fröccsöntötték. Az alkatrészeket húzó, nyíró és lefejtő vizsgálatokkal minősítették. A 

szerszámkonstrukciójuk előnye, hogy többféle geometriai kialakítású alkatrészt tudnak 

gyártani, és az ipari gyakorlatban is használt magvisszahúzásos módszerrel tudják kísérleteiket 

elvégezni. Hátránya viszont, hogy ennek a szerszámnak a működtetéséhez legalább két 

aggregáttal felszerelt fröccsöntőgépre van szükség. 

  

7. ábra. Szabványos próbatestet gyártó fröccsöntő szerszám és a különböző vizsgálatokhoz készült 

alkatrészek: a) húzás, b) nyírás, c) lefejtés [33] 

Giusti és Lucchetta [34] olyan módszer kidolgozását tűzte ki célul, amelynek 

használatával meghatározható a kompozitok komponensei közötti kapcsolat szilárdsága. A 

szakítóvizsgálatokhoz olyan próbatestet (8. ábra.) fejlesztettek, amelynek előgyártmánya egy 

kompozit lemez, amelyre egy fél piskóta próbatestet fröccsöntöttek. A két komponens 

határfelületének nagysága 4×14 mm. A komponensek között létrejött kötés szilárdságát 

húzóvizsgálatokkal minősítették. A húzóvizsgálathoz szükséges befogó a szerszámban egyben 

cserebetét is, ami kis darabszámú vizsgálatoknál (előkísérletek) előnyös lehet, azonban a 
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fröccsöntés és szakítóvizsgálatok párhuzamos végzését gátolja ez a megoldás. Továbbá a 

beömlési pont és az előgyártmány között a folyási út nagyon hosszú, ezért az ömledék lehűl, és 

veszít a nyomásából mire az előgyártmányhoz ér. A szerszámban nincsenek temperáló körök, 

ezért a szerszámhőmérséklet kötésszilárdságra gyakorolt hatása nem vizsgálható. A folyási út 

mentén hőmérsékletmérő vagy nyomásmérő szenzorok sincsenek. Így nincs információ arról, 

hogy a határfelület környezetében hogy alakulnak a nyomás- és hőmérséklet viszonyok, amik 

a szilárdsági eredmények és az egyes fröccsöntési beállítások kapcsolatának elemzését 

pontatlanná teszik. 

 

8. ábra. Próbatest és szerszáma ráfröccsöntéses technológiához [34] 

Giusti és Lucchetta [35] 50% üvegszövet erősítésű, polipropilén (PP) mátrixú 

előgyártmányra 30% hosszú üvegszálas PP-t fröccsöntöttek. Munkájukban a fröccsöntési 

beállítások kötésszilárdságra gyakorolt hatását vizsgálták. Kísérleteikhez kétfészkes 

szerszámot terveztek, amellyel T alakú próbatesteket gyártottak (9. ábra. a, b). A kész 

alkatrészeket kilökőcsapokkal és kilökőléccel tolták ki a formaüregből. Az alkatrészek a külön 

hűtőkörrel ellátott kilökőlécről emelhetők le. Az ömledéket hidegcsatornán keresztül juttatták 

a formaüreghez. Az elosztócsatornában haladó ömledék magja és héja – az eltérő nyírási 

viszonyok miatt – egymástól eltérő hőmérsékletűek, emiatt a kereszteződések után a 

szétválasztott ömledék keresztmetszetének egyik része melegebb, a másik pedig hidegebb [36]. 

Az elosztócsatorna kialakítása miatt a ráfröccsöntött borda formaüregét a beömlési ponthoz 

közelebbi oldalán melegebb, a külső oldalán hidegebb ömledék tölti ki (9. ábra. c.). 

Véleményem szerint, emiatt az előgyártmány felületén bevitt hőmennyiség nem lesz 

egyenletes, ami növeli a mérési eredmények bizonytalanságát. A szerszám középpontjának 

eltolásával rövidíthették volna a folyási utat és kiküszöbölhették volna a kereszteződés okozta 

hőmérsékletkülönbség negatív hatását. Továbbá, ennek a jelenségnek az elkerülésére 

szolgálhatna egy forrócsatornás rendszer – két fűtött fúvókával –, amellyel az anyag 
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hőmérsékletét a gáthoz közel is a kívánt nagyságon lehetne tartani, és nem lenne törés, kanyar 

az ömledék útjában. 

  

9. ábra. a.) Kétfészkes, előgyártmányra fröccsöntő szerszám, b.) ráfröccsöntött próbatest,  

c.) hőmérsékleteloszlás sematikus ábrája [35, 36] 

Huang és Chen [37] kettő, egymásra fröccsöntött részből álló piskóta próbatest 

gyártására alkalmas háromlapos fröccsöntő szerszámot terveztek (10. ábra.). A fröccsöntés előtt 

a gátat és a formaüreg felét egy reteszelő mechanizmussal elzárták, majd a szabadon maradt 

formaüregbe fröccsöntöttek. Az első komponens megszilárdulását követően a reteszt 

hátrahúzták és a szerszám részleges nyitásával eltávolították az elosztócsatornát. A szerszám 

zárását követően újra befröccsöntöttek a formaüreg szabaddá vált részébe. A próbatestek 

szilárdságát szakítóvizsgálattal minősítették. Ebben az esetben is a két komponens hegedési 

vonala távol van a befröccsöntési ponttól, így fröccsöntési nyomással vagy az utónyomással 

nehezen lehet a hegedés minőségét befolyásolni, valamint az elosztócsatornában végbemenő 

folyamatokat is nehezebb modellezni. 

 

10. ábra. Reteszelő mechanizmussal felszerelt ráfröccsöntő szerszám és a piskóta próbatest [37] 

Qiu és társai [38] a hosszanti tengelye mentén kettéosztott, kétkomponenses piskóta 

próbatesteket gyártottak a komponensek közötti kötés szilárdságának vizsgálatához (11. ábra.). 
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A próbatest egyik felét egy fröccsöntő szerszámban legyártották (11. ábra. a.), majd áthelyezték 

egy másik szerszámba, és ráfröccsöntöttek (11. ábra. b.). A szabadsugár képződésének 

elkerülése érdekében a gátat a próbatest hosszanti oldalán alakították ki. Azt azonban nem 

említették, hogy milyen típusú beömlőrendszert alkalmaztak a szerszámban, ami a szerszám 

működésének és a formaüreg kitöltési módjának megértéséhez szükséges lett volna. 

 

11. ábra. Ráfröccsöntéssel gyártott próbatest. a.) első komponens b.) próbatest ráfröccsöntés után [38] 

Kleeschulte és Moritzer [39] olyan piskóta próbatesteket gyártottak, amelyeknél a két 

komponens közötti határfelületet különböző geometriájúra alakították ki (12. ábra.). A 

különböző geometriai kialakításokkal a határfelület méretének befolyásolása volt a céljuk. A 

próbatestek gyártásához dinamikusan temperálható szerszámot fejlesztettek, amelynek álló és 

mozgó oldali betétjeit vízzel hűtötték, és speciális kerámia betétekkel fűtötték. Ezzel a két 

komponens határfelületének közelében dinamikusan tudják szabályozni a szerszám 

hőmérsékletét. Akár 25 °C/másodperc fűtési sebesség is elérhető a hegedési felület 

környezetében. A formabetétek hőmérsékletét hőmérsékletmérő szenzorral mérték. 

 

12. ábra. A kétkomponensű próbatest különböző határfelülettel, és a kerámia fűtésű szerszámbetét [39] 

Moritzer és Kleeschulte [40] kemény és lágy komponensből álló alkatrész (13. ábra.) 

gyártásához indexlapos fröccsöntő szerszámot használtak. Az első komponens befröccsöntését 

és hűtését követően a szerszám kinyit, az indexlap átfordul a második komponens 
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ráfröccsöntési pozíciójába, majd a szerszám ismét bezár. A szerszám nyitása és átfordulása 

közben az első komponens szerszámmal érintkező felületei a hőt a szerszám felé hővezetéssel, 

a külső felületei pedig a levegő felé konvekcióval adják le. Az első komponens ráfröccsöntés 

előtti hőmérsékletét a nyitás-átfordulás-zárás együttes ideje, a levegő hőmérséklete, valamint a 

szerszám hőmérséklete határozza meg. A próbatesteket lefejtéses módszerrel vizsgálták. 

Véleményem szerint, az indexlapos ráfröccsöntés során kialakuló hőtani viszonyok 

modellezhetők egy egyszerűbb, áthelyezéses ráfröccsöntési technológiával, amennyiben az 

előgyártmány felfűtése a szerszámon kívül vagy a szerszámon belül megoldható. 

 

13. ábra. Indexlapos szerszámmal gyártott kétkomponensű próbatest [40] 

Milwich és munkatársai [25] a ráfröccsöntést kompozit technológiák követő 

technológiájaként alkalmazta. A kompozit részek és a ráfröccsöntött részek között kialakult 

kötés szilárdságának vizsgálatára T alakú próbatestet terveztek (14. ábra.). Munkájukban a 

kompozit lemez ráfröccsöntést megelőző előfűtésének kötésszilárdságra gyakorolt hatását 

vizsgálták szakítóvizsgálatokkal. 

 

14. ábra. T alakú próbatest, a ráfröccsöntött borda és a  

kompozit előgyártmány között kialakult kötés vizsgálatára [25] 

Schuck [41] doktori munkájában magvisszahúzásos technológiával, filmgáttal, 

kétkomponensű alkatrészeket gyártott, amelyek középső részéből vágta ki a vizsgált 

próbatesteket (15. ábra.). A próbatesteken a létrejött kötés szilárdságát vizsgálta. Véleményem 

szerint, a próbatest nagy falvastagsága (4 mm) miatt az ömledék mag része nagyon lassan hűl 

le, ami egyenetlen zsugorodáshoz vezet. Az egyenetlen zsugorodás véletlenszerű hibahelyeket 

hozhat létre a határfelületen, ami a vizsgálatok eredményének bizonytalanságát növeli. Schuck 



Boros Róbert 

19 

nem említette értekezésében, hogy a próbatesteket milyen módszerrel vágta ki a 

kétkomponenses próbatestből. A határfelület valószínűleg sérülhetett kivágáskor, aminek 

hatását az eredmények kiértékeléskor figyelembe kellett volna vennie. 

 

15. ábra. A kétkomponensű alkatrész, annak gyártási lépései, és a kivágott próbatest körvonala [41]  

Bex és társai [27] kétkomponenses, ciklus közben magvisszahúzásos technológiával 

gumira nagysűrűségű polietilént (HDPE) vagy fordított sorrendben, a HDPE-re gumit 

fröccsöntöttek (16. ábra.). A szerszám HDPE-vel érintkező részét vízzel hűtötték, a gumival 

érintkező részét pedig nagynyomású meleg vízzel fűtötték. A fűtött és hűtött részt termikus 

szempontból hőszigeteléssel és légrések alkalmazásával választották el egymástól. A két 

komponenst hidegcsatornával és filmgáttal fröccsöntötték. Jobb minőségű végeredményt akkor 

kaptak, amikor az első komponens a HDPE volt, amire a gumit ráfröccsöntötték (16. ábra. b.). 

 
16. ábra. A kétkomponenses, mozgatható betétes fröccsöntő szerszám. a.) Első komponens: gumi, második 

komponens: HDPE b.) Első komponens: HDPE, második komponens: gumi [27] 

Lucchetta és társai [42] repülőbetétes szerszámukban (17. ábra.) azt vizsgálták, hogy 

egy alumínium repülőbetétre fröccsöntött polimer–hibrid rendszerben milyen összefüggés van 

a betét felületi érdessége és a kötési szilárdság között. A szerszámukat olyan elektromos 

fűtőrendszerrel szerelték fel, amellyel a repülőbetét ráfröccsöntés előtt külön felfűthető. A 
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szerszám egyéb elemeit vízzel temperálták. A próbatesteket nyíróvizsgálatoknak vetették alá 

(17. ábra. c.). Úgy gondolom, hogy az elektromos fűtés egy jó megoldás a szerszámbetétek 

gyors felfűtésére, mert így a kitöltési fázisban kisebb ellenállással lehet a formaüreget kitölteni, 

de a ciklusidő csökkentése érdekében gondoskodni kell a betétek lehűtésére szolgáló 

hűtőrendszerről. 

 

17. ábra. a.) Alumínium lapra fröccsöntő szerszám, b.) előmelegített alumínium lap hőkamerás képe,  

c.) nyíró vizsgálat elrendezése [42] 

A ráfröccsöntő szerszámok temperálása a hegedés minőségének befolyásolhatósága 

szempontjából is fontos. A fröccsöntő szerszámok fűtésére és hűtésére a szakirodalomban olyan 

megoldásokat alkalmaznak, amelyek a ráfröccsöntés esetében is sikeresen működhetnek. A 

formabetéteket nagynyomású vízzel [27], ellenállásfűtéssel [43-45], gázfűtéssel [46], 

gőzfűtéssel [47], olajfűtéssel [48] indukciós fűtéssel [49], közvetett módon kerámialap 

fűtésével [39], vagy nagyfrekvenciás fűtéssel lehet hatékonyan felmelegíteni [50]. Az 

előgyártmányok közvetlen felfűtését szabályozott módon végezhetjük kemencében, 

ellenállásfűtéssel, vagy infravörös fűtéssel [35, 51]. 

Tanaka és munkatársai [52] folytonos üvegszál erősítésű, PA6 mátrixú kompozit 

előgyártmányra rövid üvegszál erősítésű PA6 alapanyagból bordarendszert fröccsöntöttek 

(18. ábra.). A kész szerkezetből próbatesteket vágtak ki, majd a próbatestek alsó felületére 

alumíniumlapot ragasztottak, hogy növeljék az előgyártmány merevségét a szakítóvizsgálat 

közben. A szakítóvizsgálathoz egy egyedi hasított befogót használtak, amelybe a próbatesteket 

csavarokkal előfeszített lappal rögzítették. Úgy gondolom, hogy az alumíniumlemez 

felragasztása, és a próbatest megtámasztása a szakítóvizsgálat során csökkenti a próbatest 

deformációját, ezért nagyszámú sorozatok esetén a csavarokkal történő előfeszítés 

nagymértékben meghosszabbíthatja a mérések idejét. A különböző meghúzási nyomatékkal 

meghúzott esetek növelhetik az eredmények bizonytalanságát, és ronthatják a kísérlet 

ismételhetőségét. 
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18. ábra. A T alakú próbatest, és a szakítóvizsgálat mérési elrendezése [52] 

A feldolgozott szakirodalmakban szereplő fröccsöntő szerszámok jellemzőit, előnyeit 

és hátrányait az 1. táblázat. tartalmazza. A szerszámokat ráfröccsöntő és kétkomponenses 

ráfröccsöntő szerszám kategóriába soroltam attól függően, hogy egy vagy két aggregát 

szükséges a működtetésükhöz. A szerszámok többsége egyfészkes, hidegcsatornás, és a legtöbb 

esetben nem szenzorozott, vagy nincsen adat a szenzorozásról. A próbatestek geometriája, a 

határfelület mérete és a gátkialakítások változatosak. A próbatestek vizsgálati módszere 

többségében húzóvizsgálat. Célom, hogy az irodalomkutatás alapján megismert próbatestek, 

szerszámok és vizsgálati módszerek előnyei és hátrányai alapján egy új, a ráfröccsöntés 

minősítésére alkalmas mérési módszert dolgozzak ki. Ezek alapján a következő – tervezéshez 

szükséges –, bemeneti jellemzőket határoztam meg:  

– típus: ráfröccsöntő szerszám (egy aggregát elegendő legyen a működtetéséhez), 

– felépítés: 2 lapos vagy csúszkás (minél egyszerűbb), 

– fészekszám: 1 fészkes (laborkörnyezetben minél egyszerűbben kezelhető számú), 

– beömlés: hidegcsatornás (később átalakítható legyen forrócsatornásra), 

– gát: közvetlen meglövés (cél, a minél rövidebb folyási út, és az elosztócsatornában, 

valamint a gát környezetében végbemenő sztochasztikus folyamatok kialakulásának 

elkerülése), 

– temperálás: vízzel (30-120 °C szerszámhőmérséklethez), 

– nyomás- és hőérzékelés: a határfelülethez közel mind a kettő (a szerszámüregben 

lezajló folyamatok leírásához), 

– vizsgálati módszer: húzóvizsgálat (egyszerűen megvalósítható, az eredmények 

könnyen értelmezhetők), 

– próbatest: piskóta vagy T alakú (húzóvizsgálatra átalakítás nélkül alkalmas), 

– előgyártmány: minél több fajta alapanyagból lehessen gyártani (pl.: hőre lágyuló 

műanyag, kompozit, fém, üveg stb.). 
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1. táblázat. Összefoglaló a 2.1.2. fejezetben feldolgozott szakirodalmakban szereplő szerszámokról és próbatestekről 

–: nincs adat, Ráfr.: ráfröccsöntő szerszám, 2K ráfr.: kétkomponenses ráfröccsöntő szerszám 

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hivatkozás [30] [33] [34] [35] [37] [38]  [39] [40] [25] [41] [27] [42] [52] 

Típus Ráfr. 2K ráfr. Ráfr. Ráfr. Ráfr. Ráfr. 2K ráfr. 2K ráfr. Ráfr. 2K ráfr. 2K ráfr. Ráfr. Ráfr. 

Felépítés csúszkás 
magvissza-

húzásos 

2 lapos, 

egyszerű 
2 lapos 3 lapos - 2 lapos 

index-

lapos 
- 

magvisz-

szahúzós 

magvisz-

szahúzós 

repülő- 

betétes 
- 

Fészekszám 1 1 1 2 1 - - - - 1 1 1 - 

Beömlés  

típusa 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 
- - - - 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 

hideg-

csatornás 
- 

Gát típusa 
közvetlen 

meglövés 
film standard standard tű tű - - - film film 

közvetlen 

meglövés 
- 

Temperálás - - - - - - 

vízhűtés és 

kerámia-

fűtés 

- - - vízhűtés 

vízhűtés 

és elektr. 

fűtés 

- 

Nyomás / 

hőérzékelés 
van / van - - - előkészítve - - /van - - - - - - 

Próbatest T alakú piskóta T alakú T alakú piskóta piskóta piskóta L alakú 
T 

alakú 
téglalap téglalap téglalap T alakú 

Határfelület 

(mm×mm) 
2×160 

változ-

tatható 
4×14 4x20 - 3×4 

változ-

tatható 
- - 4×10 - 160×240 ~3,5-4,0×15 

Vizsgálati 

módszer 
húzás 

húzás, 

nyírás, 

lefejtés 

húzás húzás húzás nyírás húzás lefejtés húzás húzás 
szemre-

vételezés 
nyírás húzás 

Előnyök 

szenzorozott 

formaüreg / a 

határfelületnél 

csökkentett 

keresztmetszet 

többféle 

geom. 

/magvissza-

húzásos 

technológia 

előkísérle-

tekhez 

megfelelő 

külön 

temperálható 

betétek és  

lengő betét 

szenzorozott 

formaüreg 
- 

változtatható 

határfelület 

méret és 

geometria / 

dinamikus 

hűtés-fűtés 

- - - - 

külön 

fűthető 

repülő- 

betét 

- 

Hátrányok 

hosszú folyási 

út, 

utónyomással 

nehezen 

befolyásolható 

vetemedés / 

előnytelen 

mozgatás 

2K 

fröccsöntő 

gépre van 

szükség 

hosszú 

folyási út / 

nincs 

temperálás 

/ 

nincsenek 

szenzorok 

hosszú  

folyási út / 

keresztező-

dések a 

beömlő-

rendszerben 

bonyolult 

konstrukció 

/ a próbatest 

méretéhez 

képest nagy 

elosztócsa-

torna 

sok 

előkészítő 

lépés a 

méréshez, 

ami alatt 

sérülhet a 

próbatest 

2K 

fröccsöntő  

gépre van 

szükség 

2K 

fröccsöntő 

gépre van 

szükség, 

bonyolult 

konstruk-

ció 

- 

2K 

fröccsöntő 

gépre van 

szükség / 

túl nagy 

termék 

falvastagság 

(4 mm) 

2K 

fröccsöntő 

gépre van 

szükség 

csak 

fémre 

fröccsön-

téshez 

használ-

ható 

a próbatestet 

nagyobb 

gyártmány-

ból kell 

kivágni, így 

a próbatest 

határfelülete 

megsérülhet. 
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2.2. T-RTM 

A ráfröccsöntéses technológiák előgyártmányaként számos más technológiával készült 

alkatrészt használhatunk, az egyszerű fröccsöntött előgyártmányoktól a bonyolult kompozit 

előgyártmányokig. A következő fejezetben egy olyan új, napjainkban kutatott, hőre lágyuló 

mátrixú kompozit gyártási technológiát mutatok be, amely kombinálható a ráfröccsöntéssel. 

2.2.1. A T-RTM technológia és alapanyagai 

Polimer kompozitok mátrix anyagául hőre lágyuló és hőre nem lágyuló alapanyagokat 

használnak. Bár a nem fröccsöntéssel készülő, polimer mátrixú kompozitok gyártásához a 

közelmúltig a nem termoplasztikus mátrix anyagokat részesítették előnyben azok alacsony 

(~1 Pa∙s) viszkozitása miatt, a hőre lágyuló mátrixú kompozitok létrehozásának kutatása egyre 

népszerűbb azok előnyös tulajdonságai miatt (pl.: nagyobb szívósság, újrahasznosíthatóság, 

hegeszthetőség, funkcionalizálhatóság – pl.: ráfröccsöntéssel). A termoplasztikus alapanyagok 

nagy ömledékviszkozitása miatt, azokkal lényegesen bonyolultabb a kompozitok 

erősítőanyagát impregnálni. Ennek az akadálynak a kiküszöbölésére jelent megoldást a reaktív 

termoplasztikus rendszerek alkalmazása [9, 11, 53, 54]. A reaktív rendszer viszkozitása szinte 

vízszerű (~10 mPa∙s), ezért a kompozitok erősítő anyaga ~40-80 bar nyomáson, néhány 

másodperc alatt impregnálható. Ezek a reaktív rendszerek felhasználhatók az iparban elterjedt 

RTM (Resin Transfer Molding) eljárás továbbfejlesztett változatában, és a T-RTM 

(Termoplasztikus reaktív gyantainjektálás) technológiában. A T-RTM technológiával például 

poliuretán, polikarbonátok, poliészterek, polimetil-metakrilátok és poliamidok dolgozhatók fel 

[5, 9]. Ezek közül a legígéretesebbek a poliamid rendszerek, amelyekből nagy mennyiséget a 

járműipar használ fel [53, 55]. A reaktív poliamid 6, ε-kaprolaktám monomerből aktivátor és 

katalizátor hozzáadásával, anionos gyűrűfelnyílásos polimerizáció útján, 2-5 perc alatt 

polimerizálható (19. ábra.). Ez a polimerizációs idő már megfelelően rövid lehet a technológia 

tömeggyártásba való bevezetéséhez, ezért az elmúlt években több akadémiai és ipari 

kutatócsoport is elkezdte a T-RTM technológia és a hozzá kapcsolódó berendezések fejlesztését 

[56, 57].  

Az ipari szereplők közül a KraussMaffei [5, 53] és az Engel [57-59] fejlesztenek T-RTM 

technológiához a piacon is elérhető berendezéseket. A T-RTM berendezések egy előkészítő- és 

adagolóegységből, fűtőpalásttal felszerelt vezetékrendszerből és egy keverőfejből állnak 

(20. ábra.). Az előkészítő- és adagolórendszer egy „A“ komponenst (ε-kaprolaktám + 
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aktivátor), valamint egy „B“ komponenst (ε-kaprolaktám + katalizátor) feldolgozó fűtött 

egységből áll, amelyet a kaprolaktám jó nedvességfelvevő képessége miatt vákuum vagy 

nitrogén alatt tartanak. 

 

19. ábra. A poliamid 6 gyártása ε-kaprolaktám monomerből aktivátor és katalizátor hozzáadásával, 

anionos gyűrűfelnyílásos polimerizációval [59] 

A kaprolaktám szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, de 70 °C-on már megolvad, 

és lecsökken a viszkozitása (~10 mPa∙s). A T-RTM folyamat során a keverékek egymástól 

elkülönülve bekerülnek a szintén fűtött adagolóegységbe. A két keverék csak a keverőfejben 

érintkezhet egymással, mert ellenkező esetben idő előtt beindulna a polimerizáció [59]. 

 

20. ábra. Az Engel típusú adagolóegység és szerszám a T-RTM technológiához [59] 

Ebben a fejezetben bemutattam a T-RTM technológiához szükséges berendezéseket és 

a reaktív poliamid 6 feldolgozásának körülményeit. A következő fejezetben a T-RTM 

technológia gyártási folyamatát, és a T-RTM szerszámok tervezéséhez szükséges kutatási 

eredményeket ismertetem.  
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2.2.2. Szerszámozási megoldások T-RTM technológiához 

A T-RTM technológia első gyártási lépéseként a kompozit termék erősítőanyagául 

szolgáló előgyártmányt (pl.: üvegszövet) megfelelő alakúra és méretűre vágják (21. ábra. 1, 2). 

A kötőanyaggal ellátott, egymásra helyezett rétegeket egy présszerszámban előformázzák 

(21. ábra. 3). A kötőanyag típusát úgy kell megválasztani, hogy az ne rontsa a szál-mátrix között 

létrejött kapcsolat minőségét, és ne gátolja a polimerizációt. Az előformázást követően a préselt 

előgyártmány kontúrját körbevágják, majd a T-RTM szerszámba helyezik (21. ábra. 4, 5). Az 

előkészítő- és adagolórendszerben előkészített reaktív alapanyagot egy keverőfejen keresztül 

beinjektálják a fűtött szerszámba (21. ábra. 6). A polimerizációs láncreakció lezajlását követően 

a terméket eltávolítják a szerszámból, és szükség esetén körbevágják, sorjázzák (21. ábra. 7). 

A polimerizációt a víz jelenléte lelassítja, vagy akár meg is állíthatja, ezért a T-RTM folyamat 

egyes lépéseinél meg kell akadályozni, hogy az alapanyagok (pl.: szövet, mátrix) vízzel 

érintkezzenek [5, 11]. 

 

21. ábra. A T-RTM technológia gyártási folyamata [11] 

A fröccsöntési technológiákkal és a nem termoplasztikus kompozit 

gyártástechnológiákkal kapcsolatban sok tapasztalattal rendelkezünk, azonban a T-RTM eljárás 

sajátos jellege miatt a T-RTM szerszámok tervezése nem egyértelmű, és nem egyszerű feladat. 

Az egyik legnagyobb kihívást a reaktív keverék rendkívül kicsi viszkozitása okozza, ami a 

befecskendezést követően akár 100 másodpercig is fennáll. Később, a polimerizáció 

előrehaladtával a viszkozitás progresszíven nő. Tehát, a szivárgás és a sorjaképződés elkerülése 

érdekében a szerszámüreget körültekintően le kell tömíteni [4, 60, 61]. A gyűrűfelnyílásos 
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polimerizáció érzékeny a levegő nedvességtartalmára, ezért a T-RTM szerszámban 

vákuumrendszer kialakítása szükséges, hogy a formaüreget az injektálás előtt le lehessen 

vákuumozni. ε-kaprolaktám használatakor a nedvességtartalom szignifikánsan rontja a 

polimerizált anyag minőségét és lassítja a polimerizáció sebességét [61-65]. Az olvadt 

ε-kaprolaktám erősen lúgos kémhatású, ezért a szerszámelemek alapanyagát ennek megfelelően 

kell megválasztani [66]. A késztermék vízfelvételének nagyságát az alapanyagba 

töltőanyagként kevert TiO2-al csökkenteni lehet [67]. 

Bäck és társai [3] folytonos üvegszál-erősítésű fékpedálalkatrészhez fejlesztettek 

T-RTM szerszámot és technológiát. A T-RTM szerszámot egy vízszintes működésű fröccsöntő 

gépen használták, ami a szövet előgyártmány behelyezését és rögzítését megnehezítette. A 

szövet rögzítésére és formaüreg lezárására szilikon tömítéseket használtak, amelyek maximum 

100 ciklust viseltek el károsodás nélkül. A szerszámot olajjal temperálták. A szerszámból a 

terméket kilökőcsapok nélkül, csak robottal távolították el, ami bizonytalanná tette az 

automatikus gyártást, mivel a termék sok esetben a formaüregben ragadt. 

Hopmann és társai [4] sípcsontvédő gyártására alkalmas gyártósort építettek. A 

gyártósor része egy kétfészkes, háromlapos T-RTM szerszám, amellyel a sípcsontvédő 

üvegszál-erősítésű, poliamid mátrixú kompozit vázát gyártották (22. ábra.), valamint egy 

ráfröccsöntő szerszám, amellyel termoplasztikus elasztomer (TPE) alapanyagot fröccsöntöttek 

az előgyártmányra.  

 

22. ábra. T-RTM technológiához fejlesztett szerszám [4] 

A T-RTM szerszámot nagynyomású vízzel temperálták. A meglövési pontot az 

előgyártmány homorú belső felületének közepére tervezték, ezért külön hidraulikus rendszerrel 

kell előretolni az álló oldali formalapot, hogy a beömlőcsonk eltávolítható legyen. A szerszám 

tömítését kettő, egymás mellé beépített O gyűrűvel oldották meg. A kompozit alkatrészek 
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erősítőanyagaként használt szövet szélei gyakran hiányosak a szabad szálvégek miatt, ezért 

nem kellően pontosan illeszkednek a szerszám falához, így a szövet és szerszám fala között rés 

alakul ki. Az ömledék a legkisebb ellenállás irányába áramlik. Ha eléri a szövet széleinél 

kialakult rést, körbefut a próbatest szélén. Ezt a jelenséget körbefutás jelenségnek 

(race tracking) nevezzük (23. ábra.). Ennek elkerülése érdekében a szerszám egyik felében egy 

nyomóélet hoztak létre, amellyel összepréselik a szövetet, így az alapanyag nem tud a szövet 

széléig eljutni, és ott a formaüreg széle, és a szövet között kialakult szabad résekben körbefutni. 

Amennyiben a körbefutási jelenség kialakul, a fő kitöltési front és a nála gyorsabban mozgó 

front körbezárhatja a szerszámban lévő levegőt, ami a késztermékben kitöltési hiányt okoz, 

ezért ennek a jelenségnek a kialakulását el kell kerülni [68, 69]. 

 

23. ábra. A körbefutás jelenség (race tracking) kialakulásának lehetséges módja gyantainjektáláskor [68] 

A T-RTM szerszámot első lépésben csak addig zárják be, hogy a vákuumozáshoz szükséges 

tömítés már tömítsen. A formaüreg vákuumozását követően a szerszámot tovább zárják az 

alapanyag túlfolyását megakadályozó tömítések zárásáig. A terméket (ráfröccsöntés 

előgyártmánya) robot távolítja el a formaüregből és helyezi át a ráfröccsöntő szerszámba. 

Bitterlich és társai [5] egyfészkes T-RTM szerszámot fejlesztettek gépjármű kompozit 

merevítő elemének gyártásához. Előgyártmányként üvegszálból készült szövetet használtak, 

amelyet a szerszámba helyezés előtt szárítottak. A szerszámot olajjal temperálták. A beömlési 

pontot a hosszúkás alkatrész egyik végére helyezték el, hasonlóan Choi és társai [70] 

szerszámához. Kim és társai [61] olyan elektromos fűtésű T-RTM szerszámot építettek, 

amelynek formaürege vákuumozható és O gyűrű tömítéssel tömített. Rainer és társai [71] 

vákuumozható T-RTM szerszámban elhelyezett nyomásmérő szenzorokkal vizsgálták a víz 
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hatását a polimerizációra. Kimutatták, hogy a nedvesség teljesen nem állítja le a polimerizációs 

reakciót, de lassítja azt a reaktív csoportok deaktiválásával. Azt is kimutatták, hogy a 

nyomásmérő szenzorokkal nyomon követhető a polimerizáció sebessége. 

A Fraunhofer ICT és partnerei [6] 650×480 mm méretű, változtatható vastagságú 

(0,5-8,0 mm) próbatest gyártására alkalmas szerszámot terveztek (24. ábra.). A szerszám egyik 

végén a beömlési pont, a másik végén egy túlfolyó található. A túlfolyó nyílása vákuumozásra 

is alkalmas. A formaüregbe hőmérséklet- és nyomásmérő szenzorokat építettek. 

Vizsgálataikkal kimutatták, hogy a szálak irányától függően az injektálhatóság szempontjából 

optimális száltartalom üvegszál esetében 60-65%, szénszál esetében 55-60%. Az alapanyagot 

egy fűtés nélküli csövön keresztül juttatták a szerszámba, így a beömlési ponthoz közel nem 

tudták a reaktív keverék hőmérsékletét pontosan szabályozni 

 

24. ábra. Fraunhofer ICT által fejlesztett T-RTM szerszám [6] 

Wendel és társai [72] vizsgálataikkal kimutatták, hogy hőmérsékletmérő szenzorokkal 

(K típusú hőelem) és dielektromos elven működő szenzorokkal is vizsgálható az ε-kaprolaktám 

polimerizációja a T-RTM szerszámukban.  

A Fraunhofer ICT és partnerei [8] egy szemléltető alkatrész gyártására alkalmas 

szerszámot is terveztek, amelyet olajjal temperáltak. A hőveszteség csökkentése és az 

egyenletesebb hőeloszlás elérése érdekében a szerszám formalapjait kívülről leszigetelték. A 

szerszámelemek anyagául általános acélokat alkalmaztak. A textil előgyártmányokat csapokkal 

pozícionálták, valamint zárt állapotban egy a termék kontúrja mentén körbefutó záróéllel 

rögzítették, hogy az injektálás közben a textil ne tudjon elmozdulni. A szerszám tömítését dupla 

O gyűrűvel oldották meg. A szerszámot több beömlési ponttal látták el, hogy vizsgálni tudják 

a különböző meglövési pozíciók termékminőségre gyakorolt hatását. A szerszámot felszerelték 

nyomás, hőmérséklet, és hőmérsékletgradiens mérésére alkalmas szenzorokkal. A szerszám 

formaadó felületeit polírozták, hogy a végterméknek minél jobb felületi minősége legyen. A 

végterméket kézi erővel távolították el a szerszámból, kilökőket nem használtak (25. ábra.).  
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25. ábra. T-RTM technológiával gyártott kompozit alkatrész a szerszámban  

a.) kilökés előtt és b.) kilökés után [8] 

Stieber és társai [7] egy kísérleti T-RTM szerszámot fejlesztettek ki (26. ábra.). Az 

anyag áramlását nyomásmérő szenzorokkal követték nyomon. A polimerizáció állapotát 

hőmérséklet és dielektromos érzékelőkkel vizsgálták. Az elektromos áteresztőképesség 

mérésével jellemezni tudták az ionok és dipólusok molekuláris mozgékonyságát, amely a 

polimerizációs folyamat függvénye. 

 
26. ábra. A különböző típusú szenzorok helye a T-RTM szerszámban és a szenzorjelek diagramja [7] 

A szerszámot felszerelték ultrahangos mérésre alkalmas szenzorokkal is, amelyek nagy 

előnye, hogy fizikailag nem kell a szenzornak a formaüreg belsejében lennie. Az ultrahangos 

szenzorokkal az ömledékfront előrehaladását és a polimerizáció folyamatát mérték. Kutatásuk 

célja az összes szenzor jelének kombinálása alapján felépített digitális modell létrehozása volt, 

amely a szerszámban lezajló folyamatokat mutatja, és a diszkrét pontokban mért értékek 

interpolálásával előjelez. 

A T-RTM alkatrészek felületi minőségét – a préseléses fröccsöntési technológiához 

hasonlóan – a T-RTM eljárás során alkalmazott préseléssel lehetne befolyásolni. A préseléses 

fröccsöntési technológia a hagyományos fröccsöntési technológia ciklusától eltérő fröccsöntési 
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szakaszból és egy azt követő préselési szakaszból áll. Az utóbbi kiváltja az utónyomás 

fajtérfogat kompenzálási szakaszát. A gyártási ciklus elején a két szerszámfelet annyira zárják 

össze, hogy a két fél között maradjon egy rés, de a szerszám az ömledék szempontjából zárt 

legyen. Az így létrejött – a termék végső térfogatánál nagyobb – szerszámüregbe polimer 

ömledéket juttatnak, annak teljes kitöltéséig. Ezt követően a mozgó felet rázárják az álló félre, 

így elérve a szerszámban az ömledék nyomás alá helyezését (27. ábra.). A polimer ömledéket 

a szerszámfelek zárása további nagy erővel préseli hozzá a formaadó felületekhez, így a 

fröccsöntési fázist követően nincs szükség utónyomásra [73, 74].  

 

27. ábra. Présgép és öntőszerszám préseléses fröccsöntési technológiához [73] 

A préseléses fröccsöntés előnye – a fröccsöntéshez képest – a termékben mérhető kisebb 

anizotrópia, kisebb vetemedés, kisebb zsugorodás, a vastag falú optikai alkatrészek jobb optikai 

teljesítménye, valamint az egyenletes falvastagság [75-79]. Ezek az előnyök a T-RTM 

alkatrészek esetében is fontosak lehetnek. 

 

Ebben a fejezetben bemutattam a T-RTM technológia gyártási folyamatát és számos 

olyan kutatást, amelyben a T-RTM szerszámokkal végeztek kísérleteket.  

A tervezési irányelvek kidolgozásához a következő szempontokat találtam a szakirodalomban 

[3-8, 11, 60-66, 70-73, 75-80]: 

– Egy esetben vízszintes működésű fröccsöntő gépen gyártottak, a többi esetben pedig 

függőleges elrendezésű prést használtak, ami az előgyártmányok behelyezését 

segítette. A kutatások alapján a függőleges működésű prések használata előnyösebb. 

– A szerszámelemek alapanyaga nem egyezik az egyes kutatócsoportok esetében, ezért 

az alapanyag kiválasztásánál a lehető legjobb kémiai ellenállóképességet vettem 

figyelembe. 
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– A szerszám vákuumozhatósága az alapanyag feldolgozása szempontjából 

elengedhetetlen. 

– Az alapanyag kis viszkozitásának (~10 mPa∙s) köszönhetően a tömítések típusa és 

elhelyezése kulcskérdés. A szakirodalom szerint a legtöbb esetben szimpla vagy dupla 

szilikon O gyűrűket használtak a formaüreg tömítésére. 

– A szövet előgyártmányok rögzítésére szükséges valamilyen megoldás, hogy a 

beinjektálás közben a rétegek minél kisebb mértékben mozduljanak el. 

– A körbefutás-jelenség elkerülése érdekében ráncfogók alkalmazása szükséges. 

– A szerszámok fűtését (Tsz≈160 °C) elenyésző számban elektromosan, több esetben 

pedig nagynyomású vízzel, vagy olajjal oldották meg. A könnyen szabályozható, 

szerszámelemenként jól különválasztható, egyenletes hőeloszlást biztosító 

megoldások közül a megfelelő választás a nagynyomású víz vagy az olaj közegű 

temperálás lehet. A szerszám megfelelő hőháztartásának biztosítása érdekében a 

szerszámelemeket kívülről szigetelni érdemes. 

– A beömlési pontok számát a kísérlettervekben szereplő vizsgálatoknak megfelelően 

kell kialakítani. Korlát lehet a keverőfej beépítési mérete, helyigénye.  

– Egyes esetekben manuálisan, más esetekben kilökőcsapokkal távolították el a terméket 

a formaüregből. A kilökés módját a végtermék és a szerszám kialakítása határozza 

meg. Fő szempont, hogy az alkatrész hozzáférhető legyen. 

– Az alapkutatásokhoz többen olyan szerszámokat alkalmaztak, amelyekkel 

változtatható falvastagságú alkatrészek gyárthatók, ami esetemben is egy fontos 

szempont. 

– Az alapkutatásokhoz köthetően a szerszámokat nyomás-, hőmérséklet-, dielektromos- 

és ultrahangszenzorokkal látták el. 

– A formaüreg felületi minőségének helyes megválasztása fontos, mert az abban készült 

T-RTM gyártmány felülete a későbbi vizsgálatok elvárásainak meg kell, hogy feleljen.  

– A T-RTM eljárás esetében is célszerű vizsgálni a préselés vagy a prégelés (a próbatest 

kitüntetett részének lokális préselése) hatását a vetemedésre, a felületi minőségre és a 

belső feszültségek kialakulására. 

2.3. Ráfröccsöntéshez használt alapanyagok és kombinációik 

Ebben az alfejezetben bemutatom azokat a szakirodalmakat, amelyekben amorf és 

részben kristályos alapanyagokkal, valamint hőre lágyuló mátrixú kompozit 
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előgyártmányokkal végeztek ráfröccsöntési vizsgálatokat. A fejezet végén ismertetem azokat a 

módszereket, amelyekkel az egymásra fröccsöntött anyagok között kialakuló kötés szilárdsága 

befolyásolható. 

2.3.1. Részben kristályos és amorf polimerek 

A termoplasztikus polimerek szerkezetük alapján amorf és részben kristályos csoportba 

sorolhatók. Az amorf polimerekben a molekulaláncok a hűlés során megtartják rendezetlen 

szerkezetüket. A részben kristályos polimerekben az amorf részek mellett létrejönnek olyan 

területek is, ahol a molekulaláncok a tér minden irányában szabályos szerkezetbe, 

kristályrácsba rendeződnek. A kristályrácsba rendeződés többek között függ a molekulalánc 

szabályosságától és az elágazásainak számától, az ömledékből való hűtés sebességétől, illetve 

gócképző adalékanyagok alkalmazásától. Minél nagyobb a szabályosság, minél kevesebb az 

elágazás, és minél lassabb a hűtés, annál nagyobb lehet a kristályos részarány. A kristályos 

részarány nagyságának jelentős hatása van többek között az optikai, termikus, illetve 

mechanikai tulajdonságokra. A kristályosság részhányad nagyságát meghatározó mérési 

eljárások közül a legegyszerűbben kivitelezhető és legelterjedtebb termoanalitikai módszer a 

differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) [81]. Khanna és Kuhn [82] szerint a DSC 

eredmények alapján a kristályos részarány meghatározásának általánosan elterjedt módja 

poliamidok esetében vitatható. Kijelentésüket azzal indokolták, hogy a poliamidból készült 

termékek gyártása során az intenzív hűtés hatására a molekulaláncok szegmensmozgásai 

gyorsan befagynak, ezért a maximális kristályos részarány nem tud kialakulni. Így a korábban 

befagyott molekulaláncok a DSC mérés során közölt hő hatására Tg hőmérséklet felett 

kristályszerkezetbe rendeződnek, hidegkristályosodnak. A hidegkristályosodás poliamidok 

esetében Tg és Tm hőmérsékletek között egy hirtelen növekvő exoterm irányú növekedéssel 

jelentkezik, majd kevésbé intenzíven, hosszan elnyúlik, ezért ezzel a kristályosodási szakasszal 

is számoltak a mintáik kristályos részarányának meghatározásakor. Ehhez azonban 

elengedhetetlen a megfelelő alapvonal kijelölése, ami a Tg és a Tm hőmérsékletet követő 

görbeszakaszokat összekötő görbe. A DSC vizsgálatok mellett számos kutatásban [83-85] 

használják a röntgendiffrakción alapuló méréseket (XRD) a részben kristályos anyagok 

kristályos részarányának és morfológiájának vizsgálatára. A poliamid 6 kristályos része α, β és 

γ kristálymódosulatból állhat (28. ábra.) [86, 87]. 
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28. ábra. Poliamid 6 α kristálymódosulata (A) és γ kristálymódosulata (B), 

atomok jelölése: C – barna, N – ezüst, O – piros, H – vajszínű [87] 

Az α kristálymódosulatban a polimer láncok kinyúlt, cikcakkos konformációban 

hidrogénkötésekkel síklemezekké csoportosulva monoklin rácsot alkotnak. A γ 

kristálymódosulatban az amid csoportok a polimer lánc tengelyéhez képest megdöntve 

helyezkednek el egy pszeudo-hexagonális szerkezetet alkotva, így az α kristálymódosulatnál 

kevésbé sűrű szerkezetű kristályrács jön létre, ahol a hidrogénkötések hossza nagyobb. Az α 

kristálymódosulatnak nagyobb a rugalmassági modulusa, a γ kristálymódosulatnak pedig 

nagyobb a duktilitása. A β kristálymódosulat az α és γ közötti átmeneti állapot [85, 87]. 

Az α és γ közül az α kristálymódosulat a termodinamikailag stabilabb, aminek a 

lehetséges okai a következők [83]: 

– az α kristályoknak nagyobb a sűrűsége, mint a γ kristályoké, 

– az atomok párhuzamos síkjai közötti távolság kisebb az α-kristályokban, mint a γ 

kristályokban, 

ezért az α kristályok olvadási hőmérséklete ~225 °C, míg a γ kristályoké ~215 °C [83, 88]. 

A PA6 molekulatömegének növelésével a kristályosodási sebesség és a kristályos hányad 

nagysága csökken. A kristályszerkezet morfológiájára és a kristályos részarány nagyságára a 

hőmérsékletnek és a kristályosodás sebességének van hatása. Fröccsöntéskor az ömledéket egy 

temperált szerszámüregbe fröccsöntik, tehát, az ömledék nem izotermikus kristályosodására 

legnagyobb mértékben a szerszámhőmérsékletnek van hatása, azaz a fröccsöntött alkatrész 

fizikai és mechanikai tulajdonságait a szerszámhőmérséklettel befolyásolhatjuk [83]. 

Liu és Wu [89] megállapította, hogy a PA6 ömledék gyors lehűtése (pl.: vízben) a γ 

kristályok kialakulásának, míg a lassú (pl.: olaj fürdőben) és közepes (pl.: levegőn) hűtési 

sebesség az α kristályok kialakulásának kedvez. A gyors hűtés esetében az alacsony 

hőmérséklet korlátozza a polimer láncok mozgékonyságát, ami a γ kristálymódosulatok 

kialakulásához vezet. A lassú hűtés viszont lehetővé teszi a kristályosodást magasabb 
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hőmérsékleten, hosszabb ideig, ami az α kristálymódosulatok kialakulásának kedvez. 

Fröccsöntés során az ömledék szerszámfalhoz közeli héj rétege gyorsabban hűl, mint a belső 

magrész. Ennek a jelenségnek a PA6 morfológiájára gyakorolt hatását Fornes és Paul [83] 

széles látószögű röntgendiffrakción alapuló módszerrel (WAXD) vizsgálta. A héj rétegben γ 

kristálymódosulatokat, a mag rétegben pedig α és γ kristálymódosulatok keverékét találták, 

amit a héj és a mag réteg hőmérsékletének és hűlési sebességének különbségével magyaráztak.  

A PA alapanyaggal végzett ráfröccsöntési kísérleteim szempontjából tehát fontos, hogy 

az előgyártmányok morfológiáját a szerszámhőmérséklettel tudom befolyásolni. 

Qiu és társai [38] PA6 alapanyagból piskóta alakú próbatesteket gyártottak 

ráfröccsöntéssel. Vizsgálták a fröccsöntési paraméterek hatását a határfelület morfológiájára és 

a szakítószilárdságára. Az előgyártmány fröccsöntése és a ráfröccsöntés között eltelt időt nem 

említették cikkükben, pedig a kristályosodás, a zsugorodás és a nedvességfelvétel 

szempontjából a ráfröccsöntésig eltelt idő meghatározó tényező. Huang és Chen [37] 

munkájához hasonlóan ők is gyártottak egybefröccsöntött referencia mintákat, amelyekhez a 

ráfröccsöntött mintákat hasonlították. A ráfröccsöntött mintáikból Microtommal 10 µm 

vastagságú szeleteket készítettek a folyási iránnyal párhuzamosan. A szeleteket transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgálták (29. ábra.).  

 

29. ábra. Transzmissziós elektronmikroszkóppal készült felvétel egy magas hegedési szilárdsággal 

rendelkező mintáról. T1: előgyártmány ömledékhőmérséklete, V1: előgyártmány fröccsöntési sebessége, 

T2: ráfröccsöntött rész ömledékhőmérséklete [38] 

Vizsgálataikkal kimutatták, hogy a határfelületen kialakuló transzkristályos szerkezet javítja a 

hegedés szilárdságát. Ennek oka, hogy a transzkristályos szerkezet az előgyártmány felületén 

kialakuló gócpontokból jön létre. Számomra ez egy fontos eredmény, mert felhívta a 

figyelmemet a határfelületi kristályszerkezet vizsgálatának fontosságára. 

Kisslinger és társai [33] PP előgyártmányra PP/EPDM termoplasztikus vulkanizátum 

(TPE-V) és sztirol termoplasztikus elasztomer (TPE-S) alapanyagot fröccsöntöttek. A 
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mechanikai vizsgálatok megkezdése előtt a két komponens határfelületének állapotát vizsgálták 

komputertomográfia (CT) és Raman spektroszkópia segítségével. A CT vizsgálatokkal 

megállapították, hogy a PP/TPE-V anyagpárnál a fröccsöntést követően a határfelületen – ahol 

elvált egymástól az előgyártmány és a borda – 0,04 mm mély barázdák keletkeztek (30. ábra.). 

Ezt a jelenséget elkerülhetetlennek tartják az anyagok eltérő zsugorodása miatt, mivel a 

második komponens a határfelületen nagyon lassan hűl le az első komponens rossz hővezetési 

tényezője miatt. Ezért kísérleteim során arra törekedtem, hogy minél kisebb szerszámzsugorral 

rendelkező anyagokkal dolgozzak pl.: akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), polikarbonát (PC), 

polisztirol (PS), hogy csökkentsem a komponensek egymástól való elzsugorodásának mértékét. 

Véleményem szerint a zsugorodáskülönbség az előgyártmány hőmérsékletének növekedésével 

(pl.: előfűtéssel) csökkenthető lehet. Raman spektroszkópiás vizsgálatokkal kimutatták, hogy a 

PP/TPE-S anyagpárok között az adott gyártástechnológiával megközelítőleg 0,012 mm az 

egymásba diffundálás mértéke. A szerzők állítása szerint a ráfröccsöntéssel készült alkatrészek 

határfelületének minősítése CT és Raman spektroszkópiás mérési módszerekkel végezhető el 

hatékonyan. Következtetésüket azonban csak vizsgálatonként 1-1 anyagpárból vonták le, más 

módszerekkel történő ellenőrzés nélkül. 

 

30. ábra. PP előgyártmány és a ráfröccsöntött TPE-V borda határfelületéről készült CT kép,  

amelyen 0,04 mm mély barázdák láthatóak [33] 

Huang és Chen [37] amorf PS alapanyagból előgyártmányt fröccsöntött, majd 

ugyanebből az anyagból az előgyártmányra ráfröccsöntött. A tanulmányban a kötés 

hatékonyságát a ráfröccsöntött és az egybefröccsöntött próbatestek szakítószilárdságának a 

hányadából számolták ki, és kötési foknak nevezték. Az eredményeik alapján a kötési fok 

nagymértékben függ a szerszámhőmérséklettől, az ömledékhőmérséklettől és a második 

befröccsöntést követő hűtési időtől. Általánosságban 0,2 és 0,5 közötti értéket ért el a 

szakítószilárdságok hányadából kapott kötési fok. Megfigyelték, hogy minél magasabb a 

szerszámhőmérséklet vagy az ömledékhőmérséklet, annál erősebb a létrejött kötés. Az ötletük 

alapján minden ráfröccsöntési beállítás esetén egybefröccsöntött próbatesteket is készítettem, 

hogy össze tudjam hasonlítani a ráfröccsöntés szilárdságát az egybefröccsöntött alkatrészek 
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szilárdságával. Továbbá hasznosnak tartom az egybefröccsöntött alkatrészek gyártását minden 

beállítással, hiszen így vizsgálhatóvá válik az alapanyag viselkedése az adott beállítások esetén 

(pl.: degradáció). Ez a kísérletek ismételhetőségét is elősegíti, mert egy új sarzs esetén láthatóvá 

válik, ha az alapanyag eltérően viselkedik a korábban elvégzett kísérletekhez képest.  

2.3.2. Hőre lágyuló mátrixú kompozit előgyártmányok 

A T-RTM technológiával hőre lágyuló mátrixú kompozitok gyárthatók, ezért ebben az 

alfejezetben bemutatok néhány T-RTM-től különböző, de hőre lágyuló mátrixú kompozitokkal 

végzett ráfröccsöntéses kísérleti eredményt. 

Giusti és Lucetta [35] 50 m% üvegszállal erősített polipropilén mátrixú kompozit 

lemezre 30 m% hosszú üvegszálat tartalmazó polipropilén bordát fröccsöntöttek, majd a 

létrejött kötést szakítóvizsgálattal minősítették. Vizsgálták az előgyártmányok 

előmelegítésének és az előgyártmányok felületi minőségének hatását a kötés jósági fokára. Az 

előgyártmányokat infravörös (IR) lámpával vagy a teljes felületükön felmelegítették, vagy csak 

a ráfröccsöntés helyét melegítették fel lokálisan. Kísérleteik során nagymértékben visszahűlt az 

előgyártmány, mivel az előmelegítést a szerszámtól távol végezték, és hosszú idő 

(~20 másodperc) telt el az előfűtés vége és a ráfröccsöntés kezdete között. Szakítóvizsgálataik 

alapján a legerősebb kötést a teljes felületén előmelegített előgyártmányokkal érték el. Bár a 

lokális fűtés esetében nagyobb mértékben meg tudták olvasztani az előgyártmányt, mégis 

romlott a kapcsolat minősége az előgyártmány réteg elválása miatt kialakuló hibahelyek 

következtében. Ezért a kísérleteim során az előgyártmányokat teljes térfogatukban 

előmelegítem, valamint kiemelt figyelmet fordítok az előgyártmányok felületének tisztán 

tartására, és a felületi minőség kötésszilárdságra gyakorolt hatásának vizsgálatára. 

Joppich és társai [30] poliéterimid mátrixú, szénszál erősítésű (PEI/CF) kompozit lapra 

poliéterimid mátrixú, üvegszál erősítésű (PEI/GF) anyagot fröccsöntöttek. Az előgyártmányt 

ráfröccsöntés előtt szárítószekrényben 130 és 270 °C-ra előmelegítették, majd 6 másodperc 

alatt a szerszámba helyezték. A szerszámüregbe szerelt infravörös érzékelővel mérték az 

előgyártmány hőmérsékletének változását a ráfröccsöntési folyamat során. A szerszám és az 

aggregát zárási ideje alatt (7 másodperc) az előgyártmány mind a két előfűtési hőmérséklet 

esetében átvette a szerszám 150 °C–os hőmérsékletét. Ezzel a kísérlettel megmutatták, hogy a 

szerszámhőmérsékletnek fontos szerepe van a ráfröccsöntéskor, hiszen minél magasabb a 

szerszámhőmérséklet, annál kevesebb hőmennyiség szükséges az ömledék oldaláról az 

előgyártmány felületének megolvasztásához. Az előgyártmány felületének hőmérséklete a 

szerszámba helyezését követően rohamosan közelített a szerszám hőmérsékletéhez. Ez alapján 
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az előfűtéses kísérleteim során törekszem arra, hogy az előgyártmány szerszámba helyezése és 

a befröccsöntés között minél kevesebb idő teljen el. Ezzel tudom biztosítani, hogy az 

előgyártmány hőmérséklete minél magasabb maradjon. Húzóvizsgálataik eredményeinek nagy 

szórását azzal magyarázták, hogy a minták előkészítésekor egyes minták megsérülhettek, ezért 

a mérési módszerem kidolgozásánál nagy gondot fordítottam a mintáim előkészítő lépéseire. 

Tanaka és társai [52] folytonos üvegszál erősítésű, PA6 mátrixú kompozit 

előgyártmányra üvegszálas PA6 alapanyagból bordát fröccsöntöttek. Az előgyártmány 

vastagsága 1 vagy 2 mm volt. A próbatesteken szakítóvizsgálatokat végeztek. A 2 mm vastag 

előgyártmányokkal nagyobb kötésszilárdságot értek el, mint a vékonyabbakkal. A nagyobb 

kötésszilárdságot a vastagabb előgyártmány nagyobb hőkapacitásával magyarázták, aminek 

hatására az előgyártmány lassabban hűlt le. Így az ömledék a még melegebb előgyártmány 

szerkezetébe könnyebben be tudott hatolni, a molekulaláncok több helyen át tudtak hurkolódni 

(31. ábra.). 

 

31. ábra. A kompozit előgyártmány és a ráfröccsöntött borda metszeti képe, valamint a leszakító erő 

nagysága a behatolási mélység függvényében. a.) 2 mm és b.) 1 mm vastag előgyártmány [52] 

Úgy gondolom, hogy a 2 mm vastag előgyártmányt a szerzők túlpréselték, ezért 

repedések keletkezhettek a felületén, és a ráfröccsöntött borda üregébe be tudott türemkedni a 

ráfröccsöntés előtt. Ezzel megnőtt a hegedési felület nagysága, ami javította a kötési 

szilárdságot. Ez a jelenség a kompozit T-RTM előgyártmányokra fröccsöntés esetében egy 

fontos tényező lehet a jövőbeni kísérleteimnél. 

Giusti és Lucchetta [34] folytonos üvegszál erősítésű PA6 mátrixú lapra hosszú 

szálerősítéses poliamid 66 (PA66) alapanyagot fröccsöntöttek. Kísérleteikkel kimutatták, hogy 

az ömledékhőmérsékletnek és a fröccsöntési sebességnek kimutatható hatása van a kötés 

szilárdságára. 
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2.3.3. Kompatibilitást befolyásoló módszerek 

A ráfröccsöntést egyre gyakrabban alkalmazzák olyan alkatrészek gyártására, 

amelyeknél a mechanikai tulajdonságok mellett az esztétikai megjelenés is fontos, vagy az 

alkatrész különböző részeinek egymástól eltérő igénybevételt kell elviselniük. 

A ráfröccsöntés során mechanikai szempontból az a cél, hogy minél inkább 

megközelítse a létrejött kötés szilárdsága az előgyártmány alapanyagának szilárdságát.  

A határfelületen végbemenő folyamatokat befolyásoló tényezők három csoportba sorolhatók: 

határfelület hőmérséklete, határfelület feszültségi állapota, határfelület kompatibilitása [16]. 

Ráfröccsöntéskor minél nagyobb a határfelületen kialakuló hőmérséklet és ez a nagy 

hőmérséklet minél hosszabb ideig fenntartható, annál nagyobb határfelületi szilárdság érhető 

el. A határfelületen kialakuló hőmérsékletet befolyásolja az ömledékhőmérséklet, a 

szerszámhőmérséklet, a komponensek fröccsöntési sorrendje és az előgyártmány hőmérséklete 

[90]. 

A ráfröccsöntött alkatrészek határfelületén és annak környezetében a fröccsöntés során 

kialakuló, maradó feszültségviszonyok nagymértékben befolyásolják a kötés szilárdságát. A 

feszültség nagyságát befolyásolja a két anyag egymástól eltérő zsugorodása, a határfelület 

geometriája, az előgyártmány felületi érdessége, a fröccsöntő szerszám geometriája, a 

komponensek és a szerszám hőtágulási tulajdonságai, a befröccsöntési sebesség, az utónyomás 

és a záróerő. A határfelület kompatibilitása csoportba olyan anyagtulajdonságok tartoznak, 

amelyek befolyásolják a két anyag kapcsolatát, például a felületi feszültség, kristályosság, 

molekulatömeg [91-93], üvegesedési átmeneti hőmérséklet, kristály olvadási hőmérséklet, 

polaritás, molekula orientáció, termodinamikai elegyíthetőség és az előgyártmány felületének 

előkezelése [94]. 

Két műanyag közötti tapadás a két anyag közötti határfelületen kialakuló atomi és 

molekuláris kölcsönhatások miatt alakul ki. Ezek a kölcsönhatások a következő módokon 

valósulhatnak meg: mechanikai kapcsolódás, molekuláris diffúzió, elektrosztatikus 

kölcsönhatás, kémiai kötés, nedvesedés és gyenge határréteg kialakulása [95, 96]. 

Két műanyag kapcsolata felületmódosítási módszerekkel javítható. A felületmódosítási 

módszerek a következő három csoportba sorolhatók: fizikai, kémiai, mechanikai (32. ábra.). A 

mechanikai felületmódosítási módszerek a mechanikai kapcsolódás elméletén alapulnak [97]. 

A kémiai módszerek célja, hogy egy kívánt felületi érdességet, vagy erős reagensekkel olyan 

poláris csoportokat hozzanak létre a felületen, amelyek fokozzák a tapadást [98]. A 
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kompatibilizálással foglalkozó kutatások szerint reaktív anyagok felületre ojtásával akár 

egymással összeférhetetlen anyagok között is létrehozható nagy szilárdságú kötés [99, 100]. 

 

32. ábra. A polimerek felületmódosítási módszereinek osztályozása [97] 

A fizikai elven működő módszerek elsősorban a kezelt felület szabadenergiáját 

módosítják UV (ultraibolya sugárzás) vagy ózonbesugárzással [101-103], lézerrel [104-106], 

ionbesugárzással [107] vagy plazmával [108-111]. A fizikai kezelések célja a felületek 

megtisztítása, az oxidációs folyamatok beindítása, és a felület nedvesíthetőségének növelése 

[94].  

Az iparban legelterjedtebb fizikai elven működő felületmódosítási technológia a 

plazmakezelés. A plazmakezelést a felületek maratására, tisztítására, aktiválására vagy 

bevonatolására használják. Polimerekhez alacsony nyomású vagy atmoszférikus nyomású 

technológiákat alkalmaznak. Az alacsony nyomású plazmakezelés általában poláros hidroxil 

(-OH) és karboxil (-COOH) csoportokat hoz létre a kezelt felületen, amivel nő a felület 

tapadóképessége. Atmoszférikus plazma többféle gázból előállítható. A használt gázok 

tulajdonságaitól függ a kezelés végeredménye. Egyszerűen telepíthető és egyszerűen kezelhető 

technológia [112].  

Chlupova és társai [113] a plazmakezelés hatását vizsgálták ABS mintákon. A víz 

közeggel mért kontaktszög értékét a plazmakezeléssel 94,7°-ról lecsökkentették 40°-ra, amivel 

jelentősen növelték a felület nedvesíthetőségét. Frascio és munkatársai [114] szintén javítani 

tudták az ABS mintáik tapadóképességét plazmakezeléssel. Pizzorni és társai [115] az 

oldószeres zsírtalanítás, a csiszolás és a plazmakezelés hatékonyságát vizsgálták PA6 mátrixú 

kompozitok ragasztása esetén. Röntgen-fotoelektron spektroszkópián (XPS) alapuló 

vizsgálatokkal igazolták a plazma oxidatív hatását, és megállapították, hogy a plazmakezelés 

háromszor nagyobb mértékben növeli a kötés szilárdságát, mint a másik két technológia. 
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Gotoh és társai [116] Plasmatreat RD1004 típusú plazmaegységet használtak polietilén-

tereftalát (PET) minták felületkezeléséhez. A kezelési távolság függvényében vizsgálták a 

különböző gáztípusok (levegő, nitrogén, argon) hatását a felületi energia mértékére. Azt 

tapasztalták, hogy a PET minta felületi energiájának maximuma 7 mm kezelési távolságnál van. 

A legkisebb kontaktszöget nitrogén gázzal érték el.  

Lommatzsch és társai kísérleteikhez [117] a Plasmatreat APPJ berendezését használták, 

és a levegőből vagy nitrogén gázból előállított plazma hatását vizsgálták polietilén mintákon. 

A kezeletlen és kezelt minták felületét kontaktszög mérésekkel elemezték. A levegővel végzett 

plazmakezeléssel nagyobb felületi feszültséget értek el a minták felületén, továbbá XPS 

vizsgálatokkal kimutatták, hogy a nitrogénnel és oxigénnel végzett kezelések esetén eltérő 

kötőcsoportok alakulnak ki a felületen. A levegő plazma kezelése után oxim (-C=N−OH), imin 

(-C=N-) és amid (-C=O-NH-) funkciós csoportok jöttek létre a felületen, amelyek kialakulását 

a reaktív oxigén- és nitrogéncsoportok egyidejű meglétével magyarázták a levegővel 

működtetett plazmában. 

Noeske és társai [118] ragasztás előtt PET minták felületét kezelték atmoszférikus 

plazmakezelő berendezéssel. Vizsgálták a felületi energiának és a ragasztott kötések 

nyírószilárdságának változását a plazmafúvóka és a kezelt minta közötti távolság függvényében 

(33. ábra.). Kísérleteikkel igazolták, hogy a plazmakezelés távolságának csökkentésével nő a 

kezelt minta felületi energiája és a határfelület nyírószilárdsága. XPS vizsgálataik szerint a 

kezelés hatására a szénatomok mennyisége csökkent, az oxigénatomoké nőtt. 

 

33. ábra. A plazmakezelés távolságának hatása PET esetén [118] 

Inès A. Melamies [119] atmoszférikus plazmakezelő berendezéssel PP minták felületét 

kezelte. A plazmakezelési távolság és sebesség függvényében vizsgálta a felületi energia 

változását (34. ábra.). Kísérletei során azt tapasztalta, hogy a kezelési távolság és a kezelési 
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sebesség megfelelő beállításával a felületi energia nagysága a kezeletlen mintákhoz képest a 

duplájára is növelhető. Igazolta, hogy több sebesség-távolság párosítás is eredményezhet 

hasonló felületi energiaszintet. 

 

34. ábra. A Plasmatreat APPJ berendezés plazmakezelési távolságának és 

sebességének hatása PP felületi energiájára [119] 

Liebsch és társai [120] a Plasmatreat RD1004 rotációs plazmaegységét használták PA6 

mátrixú termoplasztikus kompozitok felületkezelésére. A plazmakezelés sebességének és 

távolságának a függvényében vizsgálták a kontaktszög nagyságát. Vizsgálataikkal igazolták, 

hogy a megfelelő plazmakezelési sebesség-távolság beállításával a kontaktszög szignifikánsan 

csökkenthető. 

Az atmoszférikus plazmakezelést széles körben alkalmazzák és kutatják polimerek és 

bevonatok vagy festékek közötti tapadás minőségének javítására [113, 121], de a 

ráfröccsöntéssel kombinált változata kevésbé elterjedt. Moritzer és társai [122] egy 

fröccsöntőszerszámba integrált plazmaegységet használtak különböző műszaki műanyagokból 

készült alkatrészek felületi energiájának növelésére. Azt tapasztalták, hogy akrilnitril-

sztirol-akrilát (ASA), polibutilén-tereftalát (PBT) és PC/ABS anyagok esetén a plazmakezelés 

növeli a felületi energiát. A plazmakezelés gyártósorba illesztésének kiváló példáját mutatta be 

Mühlhoff és csapata [123]. Kétkomponenses, háromállású szerszámba integráltak egy 

plazmaegységet, amellyel az első (kemény) komponens felületeit kezelték (a második 

állásban), a második (lágy) komponens ráfröccsöntése előtt (35. ábra.). 
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35. ábra. Háromállású ráfröccsöntő szerszám és a szerszámmal készült termék [123] 

A plazmakezelésekkel foglalkozó kutatásokban a plazmakezelés hatásának jellemzésére 

a következő vizsgálati módszereket alkalmazták: 

– optikai érintkezési szögmérés (WCA) [94], 

– röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS) [124], 

– atomerő mikroszkópia (AFM) [125], 

– pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) [124], 

– Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) [94], 

– szilárdsági vizsgálatok (normál- és nyíróerő mérés, lefejtő vizsgálat). 

Az alapanyagok tulajdonságait tekintve, ráfröccsöntéshez ígéretes anyagkombináció a 

PA6 és az ABS (36. ábra.). A PA6-nak jók a mechanikai tulajdonságai, jó a kopásállósága és 

magas az olvadási hőmérséklete. Az ABS ütésálló, hidrofób, kicsi a zsugorodása és alacsony a 

beszerzési ára [10]. A PA6 és az ABS szerkezetüknél fogva összeférhetetlenek egymással [16, 

18, 41, 126-128]: a PA6 részben kristályos, az ABS amorf. Kémiai felépítésük jelentősen eltér 

egymástól. Az ABS üvegesedési hőmérséklete 110 °C [18], a PA6 olvadási hőmérséklete 

233 °C [129]. 

 

36. ábra. A PA6 és ABS tulajdonságainak összehasonlítása [130] 
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Czvikovszky és társai [18] munkájukban a hőre lágyuló polimerek kétalkotós 

rendszereinek összeférhetőségét tárgyalják, amely szerint egy kétkomponensű rendszer abban 

az esetben lehet összeférhető, ha a keveredéssel járó szabadenergia-változás negatív, és a 

keveredéssel a rendszer egy stabilabb, alacsonyabb energiájú állapotba kerül. ABS és PA6 

esetében ezek a feltételek nem teljesülnek, ezért a két anyag egymással összeférhetetlen. 

2.4. A szakirodalom összegzése, kritikai elemzése, célkitűzés pontosítása 

Az alapanyagok és technológiák kombinálása a technikai fejlődés egyik fontos eszköze. 

Ezért, amikor egy új gyártástechnológiai eljárás előtérbe kerül, akkor rövid időn belül felmerül 

a más technológiákkal való kombinálhatóságának a kérdése. Így történt ez a T-RTM eljárással 

is, amellyel nagyméretű alkatrészek gyártása is elvégezhető, de az alkatrészek felhasználása 

szempontjából szükséges lehet az alkatrészen további anyagrészek (pl.: erősítő elemek, 

dekorációs elemek) kialakítása. Ezek megvalósítására lehet alkalmas a ráfröccsöntési 

technológia. 

Új technológia révén, a T-RTM eljárás terméktervezési, szerszámozási és gyártási 

irányelveiről kevés ismeretünk van. A T-RTM alkatrészekre történő ráfröccsöntés 

megvalósíthatóságáról pedig ennél is kevesebbet tudunk. A szakirodalomban túlnyomóan a 

T-RTM technológia alapkutatásához köthető tanulmányokról találhatók cikkek, kutatási 

jelentések. A T-RTM szerszámok kialakításai az egyes tanulmányokban egymástól 

nagymértékben eltérőek. Számos tanulmányt elemeztem és az előnyök-hátrányok, valamint a 

saját fröccsöntő szerszámok tervezésében szerzett tapasztalataim alapján kialakítottam a saját 

álláspontomat a fő tervezési irányelvekről (2.2.2). A T-RTM prototípus szerszámok esetében 

hiányoltam a cserebetétezési megoldásokat, amelyekkel az adott szerszám univerzálissá tehető. 

A T-RTM technológiáról szóló irodalmakban nem esett szó az alapanyag zsugorodásának 

kompenzálási lehetőségeiről, valamint olyan megoldásokról, amelyekkel lokálisan tudjuk a 

késztermék tulajdonságait befolyásolni. A két ɛ-kaprolaktám anyagáram keveredéséről és a 

szerszámban történő további összekeverés lehetőségeiről kevés kutatás áll rendelkezésre, pedig 

fontos téma lehetne a térben minél egyenletesebb polimerizációs folyamat eléréséhez. Kevés 

információ áll továbbá rendelkezésre a kétkomponenses T-RTM eljárás előnyeiről és 

felhasználási lehetőségeiről, pedig a többkomponenses ráfröccsöntéssel kombinálva akár 4-5 

komponensű termékek is előállíthatók lennének. A kétkomponenses T-RTM szerszámokkal 

pedig egy cikluson belül egymásra lehet injektálni két komponenst (pl.: 1. komponens: alaptest, 

2. komponens: bevonat), és vizsgálni lehet az adalékanyagok, valamint az erősítőanyagok 
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hatását a komponensek között létrejött kötés minőségére. Ennek a lehetőségnek a műszaki 

megoldásáról azonban nem tesznek említést a tanulmányokban. 

A ráfröccsöntés, – mint a T-RTM eljárást követő technológia – több cikk kutatási 

munkájában is megjelent, de egyik publikációban sem vizsgálták a két anyag között létrejött 

kötési szilárdságot befolyásoló tényezőket. A kutatásokban a ráfröccsöntés a T-RTM eljárással 

készült kompozit alkatrészek hibáinak (pl.: erősítőszövet mérethibái) elfedésével kapcsolatban 

jelenik meg, nem pedig a funkciós felületek létrehozásával kapcsolatban.  

Ráfröccsöntéssel készülő alkatrészek fejlesztési lépéseinek egyik hiányzó eleme egy 

olyan vizsgálati módszer, amellyel az egymásra fröccsöntött anyagok között kialakult kötési 

szilárdság szabványos módon vizsgálható. Ezért kigyűjtöttem azokat a próbatest-geometriákat, 

szerszám-konstrukciókat és vizsgálati módszereket, amelyeket a szerzők ráfröccsöntéssel 

készült alkatrészek minősítésére használtak. Egymástól nagymértékben eltérő megoldásokat 

találtam, amelyek előnyeit és hátrányait figyelembe véve alakítottam ki a saját vizsgálati 

módszeremet, ami eltérő technológiákkal gyártott előgyártmányokkal alkalmazható.  

A szerzők sok esetben olyan szerszámokkal végezték kísérleteiket, amelyek a 

ráfröccsöntés alapkísérleteinek elvégzéséhez túlságosan bonyolult geometriájúak. A 

próbatestek és szerszámok tervezésénél nem vettek figyelembe olyan alapvető tényezőket (pl.: 

folyási út hossza, hidegcsatorna kialakítása, próbatest hossza), amelyek hatással vannak a 

kialakult kötés szilárdságára. A szerszámokban sok esetben nem használtak a formaüregben 

fellépő nyomás és hőmérsékleti viszonyok feltárását segítő szenzorokat. Amikor használtak 

szenzorokat, akkor is sok esetben a hegedési felülettől távol helyezték el azokat, így nem lehet 

megfelelő következtetéseket levonni az eredményeikből. A legtöbb kutató megállapította, hogy 

az ömledékhőmérsékletnek és a szerszámhőmérsékletnek kimutatható hatása van a kötés 

szilárdságára, de a felületi érdesség vagy az anyagjellemzők hatását (pl.: molekulatömeg) már 

kevesebben vizsgálták. Részben kristályos anyagokkal többen is végeztek ráfröccsöntési 

kísérleteket. Vizsgálták az előgyártmány morfológiájának hatását a hegedés szilárdságára, de 

nem vizsgálták a kristálymódosulatok hatását, ami egy következő szint a polimerek szerkezeti 

gráfjában. Különböző anyagok ráfröccsöntésével többen is foglalkoztak, de nem vizsgálták a 

hibrid szerkezetekben akár előnyösen párosítható ABS és PA6 alapanyagok egymásra 

fröccsöntését, és a két alapanyag esetében a felületi minőség és a felületkezelés 

kötésszilárdságra gyakorolt hatását sem. 

Az irodalomkutatás alapján a következő célokat tűztem ki: 

– egyedi mérési módszer (próbatest, szerszám, befogó) fejlesztése a ráfröccsöntés 

vizsgálatához, 
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– kísérleti szerszámok fejlesztése egy- és többkomponensű T-RTM technológia és velük 

készült kompozit alkatrészek vizsgálatához, figyelembe véve a ráfröccsöntést, mint a 

T-RTM eljárás lehetséges követő technológiáját, 

– amorf és részben kristályos alapanyagok ráfröccsöntése saját anyagukból készült 

előgyártmányaikra, a hegedés minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata, különös 

tekintettel az alapanyagok molekulatömegére és a kristályos tulajdonságaikra, 

– az előgyártmányok felületi tulajdonságainak és felületkezelésének kötésszilárdságra 

gyakorolt hatásának vizsgálata. 
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3. Felhasznált berendezések, anyagok, módszerek 

Ebben a fejezetben bemutatom a kísérleteim során alkalmazott alapanyagokat, a 

próbatestek gyártásához felhasznált szerszámokat, gépeket, valamint a vizsgálataimhoz 

használt berendezéseket és módszereket. 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

A ráfröccsöntéses kísérleteimhez amorf és részben kristályos, hőre lágyuló 

alapanyagokat, T-RTM eljárással feldolgozható poliamidot és öntéssel készült poliamidlemezt 

használtam (2. táblázat.). Vizsgálni akartam, a T-RTM technológiával gyártott PA6 T-RTM 

anyagokkal a hőre lágyuló PA6 alapanyagok összeférhetőségét, ezért két, egymástól eltérő 

színű PA6 alapanyagot választottam a kísérleteimhez. Alapvetően a natúr színű PA6 

alapanyaggal dolgoztam, a fekete használatát külön jelzem. Amorf anyagok egymásra 

fröccsöntésekor végbemenő folyamatok megértésénél könnyebbség, hogy nem kell számolni a 

kristályos részek megolvasztásához szükséges látens hővel, ezért az amorf alapanyagok közül 

az iparban nagy mennyiségben használt akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) műszaki műanyaggal 

is végeztem kísérleteket. 

2. táblázat. A kísérleteimhez felhasznált alapanyagok 

Tö: gyártó által javasolt ömledékhőmérséklet tartomány, Tsz: gyártó által javasolt szerszámhőmérséklet 

tartomány, natúr: egyéb pigmentet, színezőanyagot nem tartalmaz 

Megnevezés Gyártó, típus 
Szín / 

átlátszóság 

Tö  

(°C) 

Tsz  

(°C) 

Poliamid 6 (PA6) Lanxess, Durethan B30S natúr 260-280 80-100 

Poliamid 6 (PA6) Lanxess, Durethan B30S fekete 260-280 80-100 

Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) BASF, Terluran GP35 natúr 220-260 30-80 

Polikarbonát (PC) Covestro, Makrolon 2805 átlátszó 280-320 80-120 

Polikarbonát (PC) Covestro, Makrolon 2405 átlátszó 280-320 80-120 

Polikarbonát (PC) Covestro, Makrolon 2205 átlátszó 280-320 80-120 

Polisztirol (PS) Eni, Edistir N3560 átlátszó 200-260 10-50 

Polisztirol (PS) Eni, Edistir N3840 átlátszó 200-250 10-50 

Polisztirol (PS) Eni, Edistir N3910 átlátszó 200-250 10-50 

AP-Nylon (PA6T-RTM) Brüggemann, AP-Nylon natúr - 140-170 

Politejsav (PLA) NatureWorks Ingeo 3100 HP - 200 120 

Öntött PA6 lemez (PA6ö) MetAlCu Trade, PA6 lemez natúr - - 

Az amorf anyagok esetében a molekulatömeg kötésszilárdságra gyakorolt hatását is vizsgálni 

akartam, ezért három különböző molekulatömegű polisztirol (PS) tömegműanyaggal, és három 
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különböző molekulatömegű polikarbonát (PC) műszaki műanyaggal dolgoztam. A kristályos 

részarány kötésszilárdságra gyakorolt hatásának vizsgálatához a PA6 mellé politejsav (PLA) 

alapanyagot választottam, amelynek a kristályos részaránya a technológiai beállításokkal 

befolyásolható. Minden kísérletsorozat esetében külön jeleztem, hogy melyik anyagot 

használtam az előgyártmányok és/vagy a ráfröccsöntött borda alapanyagául. Az 

anyagkombinációk jelölésének jelentése pl.: ABS/PA6 = előgyártmány anyaga/borda anyaga. 

A fröccsöntést és ráfröccsöntést ISO 294-1:2008 szabvány szerint 23 ± 5 °C hőmérsékleten 

50 ± 5% relatív páratartalmú légtérben végeztem. Értekezésemben az ömledékhőmérséklet 

minden esetben a fúvókacsúcs beállított hőmérsékletét jelenti. Ahol külön nem jeleztem, ott az 

ömledék és a szerszám hőmérsékletét a gyári ajánlások középértékére állítottam be. 

A hűtési idő minden sorozatnál 15 másodperc volt. Az utónyomás nagyságának és idejének 

meghatározásához az egyes fröccsöntési és ráfröccsöntési sorozatok előtt előkísérleteket 

végeztem. Ráfröccsöntéskor az átkapcsolást üregnyomásmérő szenzorokkal vezéreltem. Az 

átkapcsoláshoz tartozó nyomáskorlátot – előkísérletek alapján – 35 bar-ra állítottam. 

3.2. Felhasznált gépek 

Szárítóberendezések 

A fröccsönthető PA6 alapanyagokat Motan Luxor 50 (Motan Colortronic Ltd., 

Chesterfield, Egyesült Királyság) típusú szárazlevegős szárítóból és egy vákuumos felhordóból 

álló zárt rendszer segítségével dolgoztam fel. A többi – szárítást igénylő – fröccsöntött 

alapanyag gyártás előtti szárításához Faithful WGLL-125 BE (Huanghua Faithful Instrument 

Co.,LTD, Huanghua, Kína) típusú, forrólevegős szárítószekrényt használtam. A szárítás 

hőmérsékletét és időtartamát a gyártói adatlapok előírása alapján határoztam meg: PA6 (80 °C, 

4 óra) ABS (80 °C, 3 óra), PC (120 °C, 3 óra), PLA (80 °C, 6 óra) 

Fröccsöntő gépek és fröccsöntéskor használt eszközök 

Előkísérleteim során Arburg Allrounder Advance 270S 400-170 (ARBURG GmbH, 

Lossburg, Németország) típusú fröccsöntő gépet használtam. Az alumínium prototípus 

szerszám hőmérsékletét Flir A325 SC típusú hőkamerával mértem. Az előgyártmányok és a 

T alakú próbatestek gyártásához Arburg Allrounder 370S 700-250 fröccsöntő gépet 

használtam. A fröccsöntő szerszámok temperálásához Wittmann Tempro Plus 90 

(WITTMANN Technology GmbH, Bécs, Ausztria) temperálót használtam. 
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Szakítógép 

Az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda elválasztásához szükséges erő 

meghatározásához Zwick Z020 (ZwickRoell GmbH, Ulm, Németország) univerzális 

szakítógépet használtam, amelyet felszereltem egy ehhez a vizsgálathoz készült 

befogókészülékkel (4.1.2. fejezet). A szakítóvizsgálatokat ISO 291:2008(E) szabvány szerint 

23 ± 5 °C hőmérsékleten, 50 ± 5% relatív páratartalmú légtérben, 5 mm/perc sebességgel 

végeztem. Mérési sorozatonként 10 db próbatestet vizsgáltam. 

T-RTM gépek 

A T-RTM előgyártmányokat a következő két berendezéssel gyártottam: 

– KraussMaffei prés és KraussMaffei, RimStar Thermo 8-8 (KraussMaffei 

Technologies GmbH, München, Németország) kétkomponensű (két in-situ adagolóval 

és két keverőfejjel rendelkező) T-RTM egység. 

– Engel Insert 200V/200H/80 kétkomponensű fröccsöntő gép és D60 (Engel Ausztria 

GmbH, St. Valentin, Ausztria) egykomponensű (egy in-situ adagolóval és egy 

keverőfejjel rendelkező) T-RTM egység. 

Plazmakezelő berendezés 

A plazmakezeléses vizsgálataimhoz (5.4.2. fejezet) saját plazmakezelő egységet 

fejlesztettem (37. ábra.). 

 
37. ábra. Plazmakezelés elrendezése (1. plazma fej, 2. plazma, 3. tárgyasztal, 4. előgyártmány, 5. 3D 

nyomtató, 6. nyomásszabályozó, 7. sűrített levegő, 8. plazmagenerátor) 

A plazmát sűrített levegőből állítottam elő az FG 5001 típusú (Plasmatreat GmbH, 

Steinhagen, Németország) plazmagenerátorral. A sűrített levegő nyomását 

nyomásszabályozóval csökkentettem a gyártó által javasolt nagyságúra (3,5 bar). A csökkentett 

nyomású sűrített levegőt egy Plasmatreat RD1004 típusú forgó plazmafejbe vezettem. A 

plazma tulajdonságait befolyásoló paramétereket (feszültség, áramerősség) a vezérlőegységen 
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állítottam. A plazmafejet egy K8200 típusú 3D nyomtató (Velleman Group, Gavere, Belgium) 

vázára erősítettem. Az előgyártmányokat a 3D nyomtató tárgyasztalához rögzítettem. A 

tárgyasztal mozgását számítógéppel vezéreltem, melynek a legnagyobb sebessége 

6000 mm/perc. 

3.3. Előgyártmányok fröccsöntő szerszámai 

Az előgyártmányok felületi érdességének kötésszilárdságra gyakorolt hatását 

vizsgáltam ráfröccsöntés esetén (5.4.1. fejezet). Kísérleteimhez az előgyártmányokat egy 

cserélhető betétes, hidegcsatornás szerszámmal készítettem. Három különböző felületi 

érdességű cserebetétet használtam (3. táblázat.), amelyek átlagos felületi érdességét 

(Ra – referenciaszakaszon belüli profileltérések abszolút értékeinek számtani középértéke) és 

az egyenetlenség magasságát (Rz – a mérési szakaszon belüli öt különböző rövidebb mérési 

szakaszból származó öt Rzi átlagértéke adja meg, ahol Rzi a legnagyobb profilhegy 

magasságának és az adott mérési szakaszon belüli legnagyobb profilvölgy mélységének az 

összege) az EN ISO 4287:1998 szabvány szerint, felületi érdességmérő-berendezéssel 

(3.4. fejezet) állapítottam meg. 

3. táblázat. A különböző felületi érdességű szerszámbetétek formafelületének 

átlagos felületi érdessége (Ra) és egyenetlenség magassága (Rz) 

 
Ra  

(μm) 

Ra 

szórása 

(μm) 

Rz  

(μm) 

Rz  

szórása 

(μm) 

polírozott 0,03 0,01 0,27 0,11 

finom 

szikraforgácsolt 
2,86 0,64 15,24 2,77 

durva 

szikraforgácsolt 
11,53 1,48 50,00 3,91 

 

A többi ráfröccsöntéses kísérletemhez a fröccsöntött 80×80×2 mm méretű előgyártmányokat 

egy kétfészkes, hidegcsatornás fröccsöntő szerszámmal gyártottam.  

3.4. Vizsgálati módszerek és berendezéseik 

Peremszögmérés 

Az előgyártmányok nedvesíthetőségének vizsgálatára a plazmakezelést követően 

közvetlenül ISO/TS 14778:2021 szabvány szerint peremszög méréseket végeztem DSA 30 

(Krüss, Nürnberg, Németország) csepp alakelemző készülékkel. Előgyártmányonként három 
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csepp (10μl/csepp) millipore (nagytisztaságú) vizet használtam a haladó peremszög 

meghatározásához. A szobahőmérséklet 25 °C, a relatív páratartalom 80% volt a mérőcellában. 

Röntgendiffrakció (XRD) 

A fröccsöntött PA6, natúr előgyártmányok felületét X’PERT PRO típusú 

(Panalytical Ltd., Malvern, Egyesült Királyság) röntgendiffrakciós készülékkel vizsgáltam 

Dr. Madarász János segítségével (BME, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék).  

A méréseket Cu Kalfa röntgenvonalon, 1,54 angström hosszúságú sugárzással, rézanódú 

röntgencsővel, 40 kV és 30 mA csőparaméterekkel, 2θ = 2–46° mérési tartományban végeztük. 

Röntgen-fotoelektronspektroszkópia (XPS)  

A fröccsöntött ABS minták felületének vizsgálatát Dr. Krafcsik Olga (BME Atomfizika 

Tanszék) segítségével, röntgen ikeranódos röntgenforrás (XR4, Thermo Fisher Scientific) és 

félgömb alakú energiaelemző készülék alkalmazásával 9 csatornás detektorral (Phoibos 150 

MCD, SPECS) végeztem (38. ábra). Az elemzőkamra alapnyomása 2×10-9 mbar, a mérés 

érzékenysége 0,1% volt. 

 

38. ábra. Röntgen-fotoelektronspektroszkóp (XPS) 

Felületi érdességmérő-berendezés és mérési módszer 

A különböző felületi érdességű ABS előgyártmányok felületi érdességét egy Mitutoyo 

SJ-400 (Mitutoyo, Japán) típusú berendezéssel, EN ISO 4287:1998 szabvány szerint mértem. 

A mérés során a gyémánt mérőtű mérési és visszatérési sebessége 1 mm/másodperc volt. A 

mérések során ügyeltem rá, hogy a mérőtű mindig azonos erősséggel nyomódjon a felületre. 

Ezt a műszer kijelzőjén lévő skála segítségével állítottam be. A berendezéssel a felület átlagos 
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érdességét (Ra) és az egyenetlenség magasságát (Rz) vizsgáltam. Minden próbatest és 

szerszámbetét esetén 9 területen, 3-3 ismétléssel végeztem méréseket (39. ábra.). Az 

eredményekből átlagolással határoztam meg a lapkák és a betétek felületi érdességét és az 

egyenetlenség magasságát. 

 
39. ábra. A mérési területek elhelyezkedése a próbatest felületén 

Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A differenciális pásztázó kalorimetriás vizsgálatokat TA Instruments DSC Q2000 

típusú berendezéssel végeztem. 4 ± 0,5g tömegű mintákat tettem az alumíniumból készült 

mintatartókba, amelyekre fedőlemezt helyeztem és a mintatartót visszaperemeztem. A minták 

degradációjának elkerülése céljából nitrogén mérőközeget alkalmaztam. PA6 minták esetében 

10 °C/perc sebességgel, fűt-hűt-fűt programmal dolgoztam 25-250 °C hőmérséklet-

tartományban. A PLA esetében 5 °C/perc sebességgel, fűt-hűt-fűt programmal dolgoztam 

0-200 °C hőmérséklettartományban. A DSC mérések eredményeit a minták egymással való 

összehasonlítására használtam. 

Gél permeációs kromatográfia (GPC) 

A PS minták molekulatömeg meghatározását (5.3.2. fejezet) Dr. Osváth Zsófia 

(Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet) segítségével 

végeztem. Méréseinkhez tetrahidrofurán eluenst, Jetstream 2 plus termosztátot, Waters HPLC 

Pump 515 pumpát és Waters Styragel HT1, HT4 oszlopot használtunk. Az analízishez Jasco 

RI-4035 differenciál refraktométer detektort alkalmaztunk. A kiértékelés PSS WinGPC 

szoftverrel történt. A mérés hőmérséklete 35 °C, az áramlási sebesség 0,3 mL/perc volt.  
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4. Módszerfejlesztés ráfröccsöntés vizsgálatához 

Doktori munkámban ráfröccsöntési technológiával gyártott, többkomponensű 

alkatrészek komponensei között kialakuló kapcsolat vizsgálatára alkalmas, új mérési módszert 

fejlesztettem. A mérési módszer lényege, hogy a – speciálisan ehhez a méréshez tervezett, 

előgyártmányból és ráfröccsöntött bordából álló – próbatesteken saját fejlesztésű befogó 

használatával szakítóvizsgálatok végezhetők. A szakítóvizsgálattal mért maximális szakító erő 

nagysága alapján a komponensek között létrejött kötés szilárdsága vizsgálható és minősíthető. 

Méréseim során vizsgáltam a komponensek alapanyagának, az előgyártmányok felületi 

minőségének, valamint a ráfröccsöntés technológiai beállításaink kötésszilárdságra gyakorolt 

hatását. Munkámhoz szükség volt egyedi előgyártmányokat gyártó szerszámokra (4.2. fejezet), 

valamint egy egyedi ráfröccsöntő szerszámra (4.3. fejezet) is. Így a munkám első része a 

méréseimhez szükséges eszközök kifejlesztéséből, a második része (5. fejezet) pedig a 

mérésekből állt. A méréseimhez szükséges eszközöket, a méréseim eredményeit befolyásoló 

tényezőket és azok főbb jellemzőjét Ishikawa-diagramban ábrázoltam (40. ábra.).  

 

40. ábra. A méréseimhez szükséges eszközök, a méréseim eredményeit befolyásoló tényezők és azok főbb 

jellemzői Ishikawa-diagramban ábrázolva (élénk színnel kiemelve a fejlesztési részhez tartozó eszközök) 

Ebben a fejezetben bemutatom a próbatest, az előgyártmánygyártó szerszámok, a 

ráfröccsöntő szerszám, valamint a vizsgálatokhoz szükséges befogókészülék fejlesztését.  

4.1. Mérési módszer fejlesztése ráfröccsöntés vizsgálatához 

A ráfröccsöntéssel készült alkatrészek vizsgálatához először egy prototípus próbatestet 

és a vizsgálatára alkalmas prototípus befogót fejlesztettem. Majd az előkísérletek tanulságai 
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alapján kialakítottam a végleges kísérleti próbatest geometriáját és egy továbbfejlesztett 

befogókészüléket. Ebben a fejezetben bemutatom a próbatestek és a befogók kifejlesztésének 

menetét. 

4.1.1. Próbatest fejlesztése 

Prototípus próbatest  

Az előkísérletek elvégzéséhez egy olyan próbatestet terveztem, amelyen 

húzóvizsgálattal lehet egy előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között kialakult kötés 

szilárdságát vizsgálni (41. ábra.). A jó reprodukálhatóság és a minél gyorsabban elvégezhető 

vizsgálatok eléréséhez célom volt, hogy a próbatest minél egyszerűbb geometriájú legyen és 

minél egyszerűbben és gyorsabban lehessen gyártani. Az előgyártmány mérete 50×30×4 mm, 

a borda mérete 30×15×4 mm. A borda és az előgyártmány érintkezési felületének (határfelület) 

nagysága 120 mm2. A próbatest méreteinek meghatározásakor törekedtem a méretek 

minimalizálására. Ehhez figyelembe vettem a fröccsöntő gép legkisebb fröccsönthető 

térfogatát, a fúvókacsúcs kilépő átmérőjét, a kiformázáshoz szükséges formaferdeséget. Az 

előkísérleteim eredményeit az 5.1. fejezetben mutatom be. 

 

41. ábra. Prototípus próbatest (előgyártmányra fröccsöntött borda)  

1. előgyártmány, 2. ráfröccsöntött borda, 3. beömlőkúp 4. határfelület 

Kísérleti próbatest  

A prototípus próbatestet sikeresen alkalmaztam az előkísérleteimhez (5.1. fejezet), de a 

további kísérleteimhez – a kísérlettervemben szereplő nagyszámú kísérletek miatt – olyan 

80×80×2 mm méretű előgyártmányokat választottam, amelyeket nagyrészben egy már meglévő 

fröccsöntő szerszámmal, nagy mennyiségben tudtam gyártani. A fröccsöntésen kívül, öntéssel 

és T-RTM technológiával gyártott előgyártmányokat is használtam. Ezeken a technológiákon 

kívül további módokon gyártott (pl.: extrudálás, 3D nyomtatás, fém előgyártmányok), 2 vagy 

5 mm vastagságú előgyártmány is használható a kísérletekhez. Az új előgyártmányokhoz új 
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borda alakú geometriát alakítottam ki (42. ábra.). A borda vastagságát az előgyártmányok 

vastagságával megegyezően 2 mm-re választottam. A 70×70×2 mm méretű borda 

határfelülethez közeli keresztmetszetét lecsökkentettem, hogy a leggyengébb, legkisebb 

keresztmetszet (60×2 mm) a borda tövénél alakuljon ki. Így az előgyártmány és a borda 

érintkező felületének (határfelületének) nagysága: 120 mm2. 

 

42. ábra. Kísérleti próbatest (előgyártmányra fröccsöntött borda) 3D modellje 

1. beömlési pont, 2. beömlőkúp, 3. ráfröccsöntött borda, 4. előgyártmány, 5. határfelület 

4.1.2. Vizsgálóeszköz fejlesztése, előkísérletek 

A prototípus és a kísérleti ráfröccsöntött próbatestek vizsgálatához szakítógépen 

használható készüléket fejlesztettem ki.  

Prototípus befogó fejlesztése 

A prototípus próbatest szakítóvizsgálatához egy U alakú befogót fejlesztettem 

(43. ábra.), amely a szakítógéphez csatlakoztatható. A borda befogóból kilógó részét a felső 

keresztfej satujával lehet rögzíteni. A kisméretű prototípus próbatestek szakításához megfelelt 

ez a befogó (nem mozdult el, nem deformálódott mérés közben), de a kísérleti próbatestek 

nagyobb mérete és ebből adódóan a várható nagyobb szakítóerő miatt, új befogóra volt 

szükségem. 

 

43. ábra. A prototípus próbatestek szakítóvizsgálatához készült befogókészülék 
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Kísérleti befogó fejlesztése 

Az előkísérleteim eredményei alapján véglegesítettem a kísérleteim során használt 

befogó kialakítását (44. ábra.). A befogó tálcája négy csavar segítségével a szakítógép mozgó 

keresztfejére rögzíthető. A befogótálca közepére a bordánál oldalanként 0,5 mm-rel szélesebb 

hornyot készítettem. A próbatest borda része így a hornyon átdugható és az alsó keresztfej 

satujával rögzíthető. 

 

44. ábra. A kísérleti próbatest és a vizsgálathoz szükséges befogó modellje 

Szakítóvizsgálatok eredményeinek kiértékelési módszere 

A ráfröccsöntött és az egybefröccsöntött próbatestek szakítóvizsgálata során a 

szakítógép folyamatosan mérte a vizsgálat során fellépő erőt és a megnyúlást, amelyeket erő-

nyúlás diagramon ábrázolt (45. ábra.). A ráfröccsöntéssel készült próbatesteknek kisebb volt a 

megnyúlásuk, ridegebben viselkedtek, mint az egybefröccsöntöttek. Az egybefröccsöntött 

próbatestek erő-megnyúlás görbéin (45. ábra. b.) azonban látható folyási feszültség (a 

megnyúlás a feszültség növekedése nélkül növekedett). Közvetlenül a szakadás előtt mért erő, 

és a határfelület kezdeti keresztmetszetének hányadosaként határoztam meg a próbatestek 

szakítószilárdságát. A mérési sorozatonként meghatározott 10 db szakítószilárdság 

átlagolásával határoztam meg a ráfröccsöntéssel készült kötések, és az egybefröccsöntött 

próbatestek átlagos szakítószilárdságát. 
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45. ábra. a.) ráfröccsöntéssel készült és b.) az egybefröccsöntött próbatestek tipikus erő-megnyúlás görbéi 

Kísérleteket befolyásoló tényezők 

Ebben a fejezetben olyan tényezők hatását mutatom be, amelyek a szakítóvizsgálatkor 

befolyásolhatják a mérések eredményeit. 

- Próbatest előkészítés 

A szakítóvizsgálatok előtt a beömlőcsonkot el kell távolítani a próbatestekről, ezért 

kezdetben a szobahőmérsékletre lehűlt alkatrészekről letörtem, vagy körfúróval kifúrtam a 

beömlőcsonkot. Rideg anyagok esetében ez nem biztos megoldás, mert a hegedési felület is 

megsérülhet. Megfigyeltem, hogy közvetlenül fröccsöntés után – még melegen – a 

beömlőcsonk a bordából csavaró igénybevétel hatására könnyedén kiszakad, ezért a 

vizsgálataimhoz az alkatrészeket ebben a formában készítettem elő, így csökkentve méréseim 

bizonytalanságát. A beömlőcsonk kitekerése közben a bordát megtámasztottam, hogy a 

határfelületet ne érje terhelés. 

- Próbatest deformációja 

Az egy anyagból fröccsöntött T alakú próbatestek esetében megfigyeltem, hogy 

szakítóvizsgálat közben az előgyártmány bordával párhuzamos két széle a terhelés hatására 

nagymértékben deformálódik (46. ábra.). Ezt a deformációt az okozza, hogy a tálcán kialakított 

horony és a borda között oldalanként 0,5 mm rés van, így a bordánál nagyobb résen próbálja 

áthúzni az előgyártmányt a szakítógép. 

A deformáció kiküszöbölésére súlyt helyeztem a próbatestekre az egy anyagból 

fröccsöntött és ráfröccsöntött esetben is, amellyel elértem, hogy a szakítóvizsgálat közben a 

próbatestek nem deformálódtak. Az így elvégzett szakítóvizsgálat eredményein kétmintás 
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t-próbát végeztem, és 95%-os szignifikancia szintet figyelembe véve igazoltam, hogy az egy 

lépésben fröccsöntött T próbatestek esetében a szakítószilárdság a lesúlyozás hatására 

szignifikánsan nőtt. Lesúlyozott, ráfröccsöntött esetben a szilárdság szignifikánsan nem 

változott a súly nélküli esethez képest. A lesúlyozás hatására az egybefröccsöntött és a 

ráfröccsöntött eredmények szórása is csökkent – vélhetően azért –, mert lesúlyozás nélküli 

esetben összetett igénybevételt (húzás és hajlítás) szenved a próbatest, lesúlyozott esetben pedig 

csökken a hajlító igénybevétel mértéke. Azzal, hogy súlyt helyeztem a próbatestekre, 

csökkentettem a mérés bizonytalanságát. Így Tanaka és munkatársai [52] megoldásánál 

(2.1.2. fejezet) egyszerűbb, gyorsabb mérést lehetővé tevő mérési módot dolgoztam ki a 

szakítóvizsgálatokhoz. 

 
46. ábra. A Ráfröccsöntött és az egybefröccsöntött alkatrészek húzóvizsgálati eredményei 

 lesúlyozással és lesúlyozás nélkül 

- Próbatest hibás befogása 

Abban az esetben, ha a próbatest nem fekszik fel a befogószerkezet sík alaplemezére 

(47. ábra.), akkor a próbatest szakításkor nemcsak tisztán húzó, hanem összetett igénybevételt 

szenved. Ezért méréseket végeztem az alaplemezhez képest különböző szögben (α= 0°; 2,5°; 

5°; 10°) befogott mintákon. 

 

47. ábra. A befogólemezhez képest ferdén rögzített próbatest 
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A próbatesteket a befogás ideje alatt 3D nyomtatatóval készített ékekkel ferdén 

megtámasztottam, lesúlyozást nem alkalmaztam. A ráfröccsöntött és az egybefröccsöntött 

próbatestek maximális erő értéke már 2,5° ferdeség esetében is töredékére visszaesik a 0°-hoz 

képest (48. ábra.). A ráfröccsöntött mintákhoz tartozó szakítóerő vízszintes esetben (0°) eléri a 

referenciához (egybefröccsöntött T próbatest) tartozó maximális erő 70%-át, azonban 2,5°-nál 

már 50% alá esik. Ezért a próbatesteket minden esetben úgy rögzítettem a befogószerkezetbe, 

hogy az pontosan felfeküdjön a befogólemezre, amit elősegít a súly használata is. A helyes 

befogást szemrevételezéssel ellenőriztem. Az egybefröccsöntött és a ráfröccsöntött minták 

összehasonlíthatósága érdekében bevezettem a relatív szilárdságot, ami a ráfröccsöntött 

próbatest szilárdságának és a referencia próbatest szakítószilárdságának a hányadosa. 

 

48. ábra. A ferde befogás hatása a maximális kötési erőre 
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4.2. Előgyártmánykészítő szerszámok fejlesztése T-RTM technológiához 

Ráfröccsöntési kísérleteimhez ε-kaprolaktámot feldolgozó T-RTM technológiával 

készült próbatesteket fejlesztettem és gyártottam. Mivel egy (Engel gyártmányú) és 

kétkomponensű (KraussMaffei gyártmányú) gépet (3.2. fejezet) is használtam munkám során, 

ezért mindegyik géptípushoz az adott technológia lehetőségeit legjobban kihasználó 

próbatesteket és szerszámokat fejlesztettem. A T-RTM próbatestek és szerszámaik 

fejlesztésének menetét az alábbi fejezetekben mutatom be. 

4.2.1. Szerszám fejlesztése egykomponenses T-RTM technológiához 

Ebben a fejezetben bemutatom az egykomponenses (Engel rendszerű) T-RTM 

technológia vizsgálatához fejlesztett próbatest és az Engel gyártmányú gépre tervezett szerszám 

(T-RTME) tervezésének menetét és a szerszám fő funkcióit. 

Próbatestfejlesztés  

A T-RTM próbatest méreteinek meghatározásakor figyelembe vettem a T-RTM 

adagolóegység minimális adagsúlyát és a fröccsöntő gép (3.2. fejezet) felfogólapjainak 

méreteit. Törekedtem a próbatest befoglaló méreteinek maximalizálására, hogy minél nagyobb 

terület álljon rendelkezésemre a vizsgálataimhoz (150×150 mm) (49. ábra.). A próbatest 

geometriáját úgy alakítottam ki, hogy az anyaga vagy teljes térfogatában kaprolaktámból öntött, 

vagy poliamid mátrixú, szövet erősítésű kompozit lehessen. Kompozitgyártás esetére ráncfogó 

felületeket alakítottam ki, amelyek megakadályozzák a körbefutás-jelenség (race tracking) 

kialakulását és a szövet elmozdulását a kaprolaktám injektálása során. 

Az alapanyag a próbatest felső oldalán, egy beömlőkúpon keresztül lép be a 

formaüregbe (49. ábra. a.), majd onnan – az egyenletesebb kitöltési kép elérése érdekében – 

egy folyássegítőn keresztül tölti ki a teljes szerszámüreget. A próbatest alsó felén (49. ábra. b.) 

alámetszett felöntéseket alakítottam ki, amelyekkel a próbatestet a kilökő oldalon tartom, így 

biztosítva a próbatest kilökését. A próbatest vastagsága 2–12 mm között fokozatmentesen 

változtatható, így a vékonyabb esetekben a textilrétegek számának hatása, vastagabb esetekben 

a töltőanyagok (Pl.: hab magok) hatása vizsgálható. 
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49. ábra. T-RTM alkatrész (mérete: 235×413×2–12 mm) 

a.) felső oldal, b.) alsó oldal 

A T-RTM próbatestet hengeres kilökőcsapok tolják ki a szerszámüregből (50. ábra.). A 

kilökőcsapok helyét úgy határoztam meg, hogy azok minél kisebb felületen érintkezzenek a 

vizsgálandó terület felületeivel, de mégis megfelelő mértékben támasszák alá a próbatestet 

kilökéskor. A különböző technológiai paraméterek hatását a kaprolaktám viselkedésére a 

szerszámba épített hőmérséklet- és nyomásmérő szenzorok felhasználásával tudom vizsgálni 

(50. ábra.). A beömlési pont közelébe és a folyási út végére elhelyezett nyomásérzékelőkkel a 

formaüregben kialakuló nyomásesést tettem vizsgálhatóvá. A hőmérséklet-érzékelőkkel a 

kitöltési képen kívül a szerszámüregben végbemenő in–situ polimerizáció hőmérséklet 

viszonyai is megfigyelhetők. 

 

50. ábra. T-RTM alkatrész kilökését végző csapok, valamint a hőmérséklet- és nyomásérzékelők pozíciói 

Szerszámfejlesztés 

A T-RTME szerszám nyitási irányát egyértelműen meghatározta a függőleges működésű 

fröccsöntőgép (0. fejezet). A kaprolaktám in-situ polimerizációját követően a keverőfej 

beömlőkúpjából a szilárd poliamidot el kell tudni távolítani, aminek legegyszerűbb módja, ha 

a próbatest beömlőcsonkja a szerszám nyitásával elválik a keverőfej beömlőkúpjától. Ezért a 

keverőfejet a szerszám felső felében, a függőleges tengely irányába helyeztem el (51. ábra.). Ez 
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a beépítési pozíció a keverőfej karbantartása szempontjából is jó megoldás, mivel ebben az 

esetben a felső felfogólap és a távtartók leszerelésével elérhetővé válik a keverőfej. 

A szerszám belseje felől építkezve kialakítottam a formaadó betéteket, amelyeket a felső 

és alsó oldalon is formalapokba ültettem. A kaprolaktám feldolgozásának egyik feltétele a 

vákuumozott formaüreg, ezért a szerszámot vákuumcsatornákkal láttam el. A vákuumrendszer 

furatain keresztül szükség esetén egyéb gázok (pl.: nitrogén) juttathatók a formaüregbe. A 

kaprolaktám polimerizációjához megközelítőleg 160 °C egyenletes szerszámhőmérsékletre van 

szükség. Ahhoz, hogy a kísérleteim során akár 160 °C feletti szerszámhőmérsékleteken is 

vizsgálható legyen a technológia, zárt folyadékterű, olaj közegű temperálást [127] választottam. 

Az elektromos fűtés lehetőségét az előtervek készítésekor elvetettem a bonyolult 

kivitelezhetőség miatt. A formabetétek hőmérséklete a formaüreg közelében elhelyezett 

hőmérő szenzorokkal ellenőrizhető. A minél kisebb hőveszteség miatt, a formalapokat és a 

szerszám felfogólapjait nagy nyomószilárdságú hőszigetelő lapokkal burkoltam be. A beömlési 

pont környezetében a kaprolaktám hőmérséklete a beömlőpersely elektromos fűtésével 

szabályozható. 

A szerszámfeleket a fröccsöntő gép felfogólapjaira közvetlen csavarozással rögzítettem. 

Az alsó szerszámfélre a fröccsöntő gép által mozgatott kilökőrendszert terveztem. A 

szerszámüregben fellépő nyomásból származó szerszám-deformációt az alsó oldalon 

támasztótuskókkal csökkentettem. A szerszám megtámasztását a felső oldalon, középen a 

keverőfej végzi. A formalapok és a felfogólapok közötti távolságot mind a két oldalon távtartók 

biztosítják. A szerszám befoglaló mérete 496×870×582 mm, tömege 920 kg. 
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51. ábra. T-RTME szerszám egyszerűsített metszete 

1 – keverőfej, 2 – beömlőkúp, 3 – felső felfogólap, 4 – távtartó, 5 – felső betét, 6 – felső keret, 7 – alsó betét, 

8 – alsó keret, 9 – vákuumkeret, 10 – felső formalap, 11 – alsó formalap, 12 – temperálófurat, 13 – hőmérő 

szenzor, 14 – hőszigetelő lap, 15 – kilökőlap, 16 – kilökő támlap, 17 – alsó felfogólap, 18 – támasztótuskó, 

19 – kilökő kuplung, 20 – finomösszevezető, 21, 22 – felső és alsó központosító tárcsa, 23 – fűtőpalást, 

24 – vákuumcsatlakozó 

A szerszámfeleket a fröccsöntő szerszámozásban bevált módon négy vezetőoszlop-

vezetőpersely vezeti össze (52. ábra.). A szerszám zárása közben a felső és alsó formafelek 

között a legkisebb távolság 0,2 mm, ami indokolja a négy oldalon elhelyezett 

finomösszevezetők használatát, így a formabetétek ütközése elkerülhető. A kilökőrendszer 

visszahúzásának biztosítását visszatérítő csapok végzik. Az állandó méretű próbatestvastagság 

biztosítása érdekében cserélhető távtartókkal szereltem fel a szerszámot a négy sarkánál. A 

formabetétek számát és geometriáját úgy választottam meg, hogy minél nagyobb tervezési 

szabadságom maradjon a szerszám továbbfejlesztéséhez, például a próbatest geometriájának 

megváltoztatásához vagy a tömítések anyagának, méretének, pozíciójának módosításához. 
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52. ábra. T-RTME szerszám alsó (a) és felső szerszámfele (b) 

1 – összevezető oszlop, 2 – finomösszevezető, 3 – visszatoló csap, 4 – távtartó 

A szerszámüreg vákuumozhatósága miatt minden betétosztáshoz jó hőtűrésű 

fluorelasztomer (FKM - Viton) tömítéseket terveztem (53. ábra. 1, 2, 6, 7). Az 53. ábra. 4, 5. 

szilikon tömítései a 2 mm vastagságú próbatest gyártásakor ráncfogóként működnek, a 4–6 mm 

vastagságú termékek esetén gyantatömítésként funkcionálnak. A tömör szilikonzsinórral 

ellentétben a gyűrű keresztmetszetű szilikontömítés nagyobb rugalmasságot biztosít (53. ábra. 

10) 2 mm vastag próbatest esetén tömíti a formaüreget a kaprolaktámmal szemben. A 

vákuumrendszer biztosítása érdekében a szerszámot biztonsági gyantatömítésekkel (szilikon) 

láttam el (53. ábra. 3), amelyek az 53. ábra. 4, 5, 10. tömítéseinek cseréjét, kivételét követően, 

kádszerű alkatrészek gyártásához gyantatömítésként funkcionálhatnak. A formaüreg tömítését 

termékvastagságtól függetlenül az 53. ábra. 9. számú szilikon tömítése végzi. Meghibásodása 

esetén a vákuumtömítési funkciót az 53. ábra. 8. biztonsági szilikon tömítések veszik át. 

 

53. ábra. A T-RTME szerszám tömítés rendszere 

1, 2, 6, 7 – vákuumtömítés, 3 – tartalék gyantatömítés / gyantatömítés kádszerű termékhez, 

4, 5 – elasztomer ráncfogó / gyantatömítés 4–6 mm vastagságú próbatestekhez, 8 – tartalék 

vákuumtömítés, 9 – csúszó vákuumtömítés minden termékmagassághoz, 10 – gyantatömítés 2,0 ± 0,4 mm 

vastagságú termékhez 
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A kétkomponensű fröccsöntő gép préselésre is alkalmas, így a próbatestek injektálás 

utáni préselése a kaprolaktám polimerizációja alatt lehetséges. Ezenkívül a szerszámot 

alkalmassá tettem arra, hogy kompozit gyártás esetén a kilökőcsapok alatt lokálisan összegyűlt 

kaprolaktámot a polimerizáció alatt a kilökőrendszerrel visszatolja a formaüregbe (prégelés) 

(54. ábra.). Normál üzemmódban a kilökőrendszert manuálisan mozgatható csúszkák 

támasztják meg (54. ábra. 7.). Ekkor a kilökőcsapok homlokfelülete a próbatest alsó felületével 

egy síkban van. A prégeléshez a csúszkák kihúzhatók a kilökőrendszer alól, így a kilökőcsapok 

15 mm-rel lejjebb tudnak mozdulni, és kialakul egy prégelésre alkalmas térfogat (~18 cm3) a 

kilökőcsapok felett, amelyet a kilökőrendszer vissza tud tolni a formaüregbe. 

 
54. ábra. T-RTME szerszám kilökő rendszere a.) normál üzemmódban és b.) prégelés üzemmódban 

1 – próbatest, 2 – tömítés, 3 – kilökő vezető persely, 4 – kilökőcsap, 5 – kilökőlap, 6 – kilökő támlap, 

7 – csúszka, 8 – alsó felfogólap, 9 – prégelésre alkalmas anyagmennyiség 

T-RTME szerszámmal végzett kísérletek eredményei 

A T-RTME szerszámmal (55. ábra. a.) szén– és üvegszövettel erősített (55. ábra. b.), 

valamint erősítés nélküli próbatesteket gyártottam. Vizsgáltam a különböző adagolási idők és 

az adagolási nyomás kitöltésre gyakorolt hatását, valamint a tömítések működését. Azt 

tapasztaltam, hogy a szilikon tömítések hosszának megválasztása – az ε-kaprolaktám kis 

viszkozitása miatt – kulcsfontosságú, hogy azok az üzemi hőmérsékleten is megfelelően 

belefeszüljenek a tömítőhoronyba és nyitásnál ne húzódjanak ki. Továbbá, hogy nagyobb 

kitöltési nyomással jobban kitöltött, homogénebb felületi minőségű alkatrészeket tudtam 

gyártani. 
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55. ábra. A T-RTME szerszám a kétkomponenses fröccsöntő gépre szerelve és a rendszerrel gyártott 

T-RTM kompozit próbatest 

4.2.2. Szerszám fejlesztése kétkomponenses T-RTM technológiához 

Ebben a fejezetben bemutatom a kétkomponensű (KraussMaffei rendszerű) T-RTM 

technológia vizsgálatához fejlesztett próbatest és a T-RTM szerszám (T-RTMKM) tervezésének 

menetét, a szerszám fő funkcióit, és a szerszámmal elvégzett kísérleteim eredményeit. 

Próbatesttervezés  

A T-RTMKM próbatest (56. ábra.) tervezésekor figyelembe vettem, hogy a kaprolaktám 

alacsony viszkozitásának köszönhetően a T-RTM technológiával nagyméretű, hosszú folyási 

úttal rendelkező alkatrészek gyárthatók. Ezért a présgép méreteit kihasználva törekedtem a 

lehető legnagyobb próbatest létrehozására, hogy a próbatestből kivágott mintákon minél 

többfajta vizsgálatot lehessen elvégezni.  

A próbatest geometriáját kialakító formalapok befoglaló méretét úgy határoztam meg, 

hogy az injektálás alatt, a záróerő felépítéséhezés megfelelő nagyságú zárófelület álljon 

rendelkezésre, és az oldalfalak ellenállók legyenek a szerszámüregben kialakuló nyomással 

szemben. Továbbá, hogy a T-RTM technológiát követő egyéb műveletek szerszámainak (pl.: 

ráfröccsöntő szerszám) is maradjon hely a hidraulikus prés felfogólapján. A T-RTM próbatest 

minimális vastagságát 2 mm-re választottam, hogy a próbatestből kivágott mintákat a 

ráfröccsöntési kísérletekhez előgyártmányként tudjam használni. A textilrétegek számának 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának, és a különböző vastagságú próbatestek 

morfológiájának vizsgálatára is készültem, ezért a T-RTM próbatest vastagságát 2 mm és 

12 mm között fokozatmentesen változtathatóra terveztem.  
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A 1. számú beömlési pontot a próbatest alsó oldalán (56. ábra.), középen alakítottam ki, 

hogy a kitöltés kiegyensúlyozott legyen és a formaüregben fennmaradó helyet a lehető 

legjobban ki tudjam használni a vákuumozás, a kilökés, a temperálás, a betétezés és a szenzorok 

beépítési helyének tervezésekor. Az egyenletes kitöltés érdekében az ömledéket egy 

áramlássegítő csatorna segítségével keresztirányban szétterítettem. 

A próbatest felső oldalán kialakítottam egy 2. beömlési pontot, amin keresztül további, 

– akár más típusú – alapanyag juttatható a már megszilárdult, első komponens felső felére a 

kétkomponenses adagolóegységnek köszönhetően (3.2. fejezet). Ez a második réteg egy 

bevonatot képezhet a termék külső, látható felületén. Ehhez a művelethez a szerszámot az első 

komponens megszilárdulását követően résnyire meg kell nyitni, majd ezután következhet a 

2. komponens injektálása. A keverőfej beépítési méreteinek és beépítés követelményeinek 

figyelembevételével a próbatesten egy kúpfelületet alakítottam ki, amelynek csúcsán 

helyezkedik el a második beömlési pont. A próbatest fedőrétegét kialakító ömledék egyenletes 

elterülése és tömörítése a szerszám visszazárásával a próbatest teljes felületen történik. A 

fröccspréseléshez hasonlóan a teljes felületen történő préseléssel minimalizálható a 

próbatestben kialakuló belső feszültség nagysága. A második injektálással kialakított réteg 

alapanyaga adalékokat és színezőanyagokat is tartalmazhat, így csökkenthető a T-RTM 

alkatrészek festési költsége, vagy a festés akár el is hagyható. Adalékanyagok használatával a 

külső felületek tulajdonságai tovább javíthatók (pl.: karcállóság, UV-állóság, lángállóság, stb.). 

A beömlési pontok meghatározását követően az ismertetett követelmények figyelembevétele 

alapján a próbatest befoglaló mérete 510×290×2–12 mm (56. ábra.). 

  

56. ábra. A T-RTM próbatest a.) alsó oldal, P1. beömlési pont 1., 1. folyássegítő csatorna,  

2. textilrögzítő betét, b.) felső oldal, P2. beömlési pont 2. 

A körbefutás-jelenség (2.2.2. fejezet) elkerülése érdekében szövetrögzítő betéteket 

terveztem a próbatest (57. ábra.) két hosszanti oldalával párhuzamosan (57. ábra., 3). A 

szövetrögzítő betétek összepréselik a szövetrétegeket, és egyúttal rögzítik is a helyzetüket a 

szerszámban, ezzel megakadályozzák az ömledék kijutását a próbatest szélére és az ömledéket 
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a termék belseje felé kényszerítik. A szövetrögzítő betétek és a folyássegítő csatorna által 

határolt területről (240×260 mm) vághatók ki minták a vizsgálatokhoz, mert a textil szerkezete 

és az áramlási körülmények is itt lehetnek közel azonosak. 

 
57. ábra. A textil erősítésű T-RTM próbatest a.) egyszerűsített kitöltési képe (P1 – beömlési pont 1., 

1 – folyássegítő csatorna, 2 – ömledékfront, 3 – szövetrögzítő betét, 4 – szövet), b.) metszet a szövetrögzítő 

betétnél (5 – alsó szerszámfél, 6 – felső szerszámfél, 7. összenyomott szövetrétegek ) 

Szerszámfejlesztés  

A T-RTMKM próbatest geometriájának megtervezését követően meghatároztam a 

T-RTMKM szerszám befoglaló méreteit, amelyhez figyelembe vettem a próbatest, a présgép és 

a keverőfejek méreteit. Mivel a szerszámmal új, kevéssé ismert technológiát akartam vizsgálni 

– amelynek nem ismertem az üzemi körülmények között fellépő erő és nyomásviszonyait –, 

ezért egy hosszú távon használható, robusztus szerszámot terveztem (58. ábra.). A szerszám 

befoglaló mérete 580×700×795 mm, tömege 1200 kg. 
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58. ábra. T-RTMKM szerszám és próbatest egyszerűsített metszete 

(1 – formalapok, 2 – távtartók, 3 – keverőfej 1., 4 – keverőfej 2., 5 – tömítés, 6 – olajos temperálás, 

7 – vákuumrendszer, 8 – hidraulikus kilökőrendszer, 9 – kilökőrendszer helyzetérzékelője, 

10 – hőmérsékletmérő szenzor, 11 – nyomásmérő szenzor, P1 – beömlési pont 1., P2 – beömlési pont 2.) 

A T-RTM próbatest vastagságát 2–12 mm között terveztem változtatni, ezért az alsó 

formalapot kádszerűen alakítottam ki, és elhelyeztem hat darab távtartó betétet az alsó 

formalapra, amikkel a szerszámfelek közötti távolság, és így a próbatest vastagsága állandó 

méretre beállítható (59. ábra.).  

  

59. ábra. T-RTMKM szerszám alsó (a) és felső (b) szerszámfele 

 (1 – kilökőcsap, 2 – távtartó, 3 – szövetrögzítő betét, 4 – nyomásmérő szenzor, 5 – beömlési pont 1, 

6 – folyássegítő csatorna, 7 – formabetét, 8 – vákuumszelep, 9 – beömlési pont 2, 10 – olajos temperálás 

csatlakozója) 

A felső szerszámfélen a forma felületeket magába foglaló betétet cserélhetőre 

alakítottam ki, hogy a jövőben felmerülő, formafelületet érintő módosításokat egyszerűen 
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tudjam kivitelezni. Az alsó formafélben kialakítottam egy cserebetétet, amelynek segítségével 

a próbatest geometriája könnyen változtatható ezen a részen. 

A formaüreg légmentes lezárására az RTM eljáráshoz és a fröccsöntéshez használt 

megoldásoktól eltérő megközelítést alkalmaztam. Az alsó kádszerű, és a felső magszerű forma 

között kialakuló rést a kontúrfelületek mentén körbefutó tömítésekkel zártam le (58. ábra., 5). 

A formalapok és formabetétek temperálásához a fröccsöntő szerszámok temperálórendszerének 

tervezésekor használt hagyományos tervezési analógiákat használtam. A szerszámhőmérséklet 

egy PT-100 típusú hőmérsékletmérő szenzorral mérhető (58. ábra., 10). 

A kaprolaktám gyűrűfelnyílásos polimerizációja víz- és oxigénérzékeny [131], ezért egy 

egyedi vákuumozó rendszer tervezésével biztosítottam a nedvesség- és az oxigénszint 

csökkentésének lehetőségét a formaüregben (60. ábra.). A vákuumrendszer egy 

munkahengerrel mozgatott kúpos szelepből és szelepszárból áll (60. ábra., 5, 8). A vákuum 

(~0,8-0,9 bar) biztosításához gondoskodtam a megfelelő tömítések beépítéséről a szelepen és a 

szelepszár mentén. A szelep nyitott vagy zárt pozícióját helyzetérzékelő szenzorok jelzik a 

présgép vezérlése felé (60. ábra., 2). A szelep palástfelületén körbefutó tömítés megfelelő 

mértékű összenyomásához és így a légmentes zárás eléréséhez a szelepet hidraulikus 

munkahenger mozgatja. 

 

60. ábra. A vákuumszelep felépítésének egyszerűsített vázlata 

(1 – hidraulikus munkahenger, 2 – helyzetérzékelő szenzor, 3 – kuplung,  

4 – csap, 5 – szelepszár, 6, 7, 9 – tömítések, 8 – szelep, 10 – csatlakozó) 

Az első komponenshez tartozó keverőfej a szerszám alsó felében helyezkedik el 

(58. ábra., 3, P1). Az ömledék eloszlatásához a folyássegítő csatornát a szerszám alsó felében 
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alakítottam ki (59. ábra., 6). A csatornába közvetlenül a gát közelébe piezoelektromos elven 

működő nyomásérzékelőt építettem be (6161AA 2, Kistler) (59. ábra., 4). A belépési ponthoz 

közeli beépítési hely lehetővé teszi az injektálás megkezdése után a nyomásesés megfigyelését 

a teljes feltöltési és polimerizációs szakaszban. A présgépnek saját kilökőrendszere nincs, ezért 

a próbatestet a négy sarkán hidraulikus munkahengerekkel működtetett kilökőcsapok emelik ki 

a szerszámüregből. A kis viszkozitású ömledék útját tömítőgyűrűkkel zártam le a 

kilökőrendszer oldaláról. 

A formalapok alapanyagaként rozsdamentes acélt választottam, hogy ellenálljon a 

gyártás során várhatóan fellépő hőmérséklet, nyomás és korróziós viszonyoknak. A formalapok 

szigetelését hőszigetelő lemezekkel biztosítottam. A tömítések alapanyaga fluorelasztomer, 

amely 200 °C hőmérsékleten is ellenáll a lúgos közegeknek (Viton, DuPont). 

T-RTMKM szerszámmal végzett kísérletek eredményei 

A T-RTMKM szerszámban 150 °C szerszámhőmérsékleten, üvegszövettel erősített és 

erősítés nélküli próbatesteket gyártottam (61. ábra.). Az alapanyagot az erősített esetben az 

DU1 (alsó) jelű keverőfejből, erősítetlen esetben a DU2 (felső) jelű keverőfejből 20, 

30, 40 g/másodperc sebességgel injektáltam a szerszámba.  

 

61. ábra. A T-RTMKM szerszám a nyitott állapotú présgépen és az erősítés nélküli T-RTM próbatest 

Üvegszövettel erősített alkatrész gyártása esetén (62. ábra.) az injektálást megelőzően a 

gép automatikusan megemeli a nyomást az injektáló rendszerben (A és B komponens esetén is) 

a beállított tömegáram elérése érdekében. Az injektálás végén a keverőfejben zárnak a szelepek, 

ekkor az A és B komponens csővezetékében is ugrásszerűen megnő a nyomás. A záróegység a 

szerszámot egy előre beállított konstans záróerővel tartja zárva. A formaüregben mérhető 
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nyomásgörbe fluktuáló jellegét az üvegszövet üregeiben végbemenő polimerizációs 

folyamatok közötti különbség, egyenetlenség okozhatja. 

 

62. ábra. Üvegszövettel erősített termék gyártásakor a T-RTMKM szerszám üregében mérhető nyomás 

(Cavity), valamint a DU1 (alsó) keverőfej A és B komponensének nyomásváltozása a különböző injektálási 

sebességek függvényében (Az injektálás kezdete és vége jelölés a 40 g/s tömegáramhoz tartozik.) 

Az erősítés nélküli alkatrész gyártásakor (63. ábra.) az injektálórendszerben és a 

szerszámüregben is egyenletesebbek a nyomáslefutások az injektálási és a polimerizációs 

folyamat közben. 

 

63. ábra. Erősítés nélküli termék gyártásakor a T-RTMKM szerszám üregében mérhető nyomás (Cavity), 

valamint a DU2 (felső) keverőfej A és B komponensének nyomásváltozása a különböző injektálási 

sebességek függvényében (Az injektálás kezdete és vége jelölés a 40 g/s tömegáramhoz tartozik.) 

A jelenlegi T-RTMKM szerszámban a belső üregnyomás mérésére alkalmas szenzort 

közvetlenül a beömlési pont mellé építettem be, ami az injektálási folyamat szabályozása 

szempontjából előnyös. A polimerizációs folyamatok pontosabb vizsgálatához a 

szerszámüregben több nyomás- és hőmérsékletmérő szenzor beépítésére van szükség a folyási 

út mentén, ami további megoldásra váró feladat. 
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4.3. Ráfröccsöntő szerszám fejlesztése 

A ráfröccsöntéses kísérleteim elvégzéséhez először prototípus szerszámokat, majd egy 

kísérleti fröccsöntő szerszámot fejlesztettem. A szerszámfejlesztés menetét a következő 

fejezetekben mutatom be. 

4.3.1. Prototípus szerszám fejlesztése 

Az előkísérleteimhez kezdetben 3D nyomtatással készült szerszámokat készítettem. Az 

ezekkel elvégzett előkísérletek eredményei bíztatóak voltak, de a szerszám alapanyagai miatt 

ezek a szerszámok kevés fröccsöntési ciklust viseltek el károsodás nélkül. Ezért később, egy 

alumíniumból készült, manuálisan működtethető prototípus szerszámot terveztem, és 

gyártattam (64. ábra.).  

 

64. ábra. A három lapból álló, alumíniumból készült prototípus fröccsöntő szerszám 3D modellje 

Az alumíniumból készült prototípus szerszám három szerszámlapból áll, amelyeket 

csavarokkal rögzítettem egymáshoz. A szerszámba hűtőrendszert nem terveztem. A bordát 

közvetlen meglövéssel fröccsöntöttem az előgyártmányra. A hűlést követően az alkatrészt 

kézzel távolítottam el a szerszámból. 

4.3.2. Kísérleti szerszám fejlesztése 

Kísérleteimhez egy hidegbeömlős fröccsöntő szerszámot terveztem (65. ábra.). A 

szerszámba egy függőleges irányban elmozduló, ferde oszloppal, mechanikusan mozgatott 

csúszkát építettem. A csúszka egy csúszkatestből és egy cserélhető csúszkaelőtétből áll. A 

csúszkaelőtét homlokfelületén kialakítottam egy zsebet, amelybe a fröccsöntést megelőzően 

egy 2 mm vagy egy 5 mm vastag előgyártmány egyszerűen behelyezhető. Az előgyártmányokat 

a külön hűtőkörrel ellátott csúszkával, ráfröccsöntés előtt elő lehet melegíteni. A féloldalasan 

beépített csúszka a szerszámot kiegyensúlyozatlanná tette, amit központosító elemek 

beépítésével kompenzáltam. A szerszám kilökőrendszerét a gép mozgatja előre és hátra, de 
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további biztonsági funkciót betöltő visszatolócsapokat is építettem be a szerszámba. A 

szerszám formabetéteit előnemesített, korrózióálló alapanyagból terveztem. Az iparinál kisebb 

szériás gyártás nem igényli az edzett betétek alkalmazását. Az előnemesített betéteket 

egyszerűbb módosítani a kísérlet során felmerült igények szerint. A szerszám előgyártmány 

nélkül is használható. Ebben az esetben egy anyagból fröccsöntött T alakú próbatestek 

gyárthatók, amelyeket a ráfröccsöntési kísérleteim referenciájaként használtam. 

 

65. ábra. A ráfröccsöntési kísérletekhez tervezett csúszkás fröccsöntő szerszám modellje 

A fröccsöntő szerszám formaüregébe közvetett elven működő, RC15 típusú 

nyomásérzékelő (Cavity Eye Hungary Kft., Kecskemét, Magyaroroszág) és infravörös elven 

működő hőmérsékletmérő EPSSZL (Futaba, Japán) típusú szenzorokat építettem be. A 

nyomásmérő szenzorokat a hegedési felülethez a legközebb (4 mm) helyeztem el. A 

hőmérsékletmérő szenzorokat három helyre terveztem a szerszámba (66. ábra.):  

– a hegedési felülethez közel, 

– az előgyártmány alá a hegedési felülettel szemben, az előgyártmány hőmérsékletének 

méréséhez, 

– az előgyártmány egy távoli pontjára, hogy az előgyártmány vagy az ömledék 

hőmérsékletét tudjam vizsgálni. 

 

66. ábra. A nyomásmérő és hőmérsékletmérő szenzorok pozíciója 



Boros Róbert 

 

74 

5. Ráfröccsöntés kísérleti vizsgálata és minősítése 

A kísérleteimhez szükséges eszközök kifejlesztését követően először a prototípus 

eszközökkel végeztem méréseket. A sikeres előkísérleteket követően, a már továbbfejlesztett 

eszközökkel végeztem kísérleteket annak feltárására, hogy ráfröccsöntéskor a komponensek 

között kialakuló kötés szilárdságát hogyan befolyásolják a felhasznált alapanyagok, a 

különböző feldolgozási technológiák és az előgyártmányok felületi minősége, felületeinek 

utókezelése (67. ábra.). A kísérleteket minden esetben az előgyártmányok elkészítésével 

kezdtem. A kitűzött céltól függően az előgyártmányokat utókezelés nélkül vagy utókezelést 

követően használtam fel a ráfröccsöntéshez. Minden kísérletsorozatnál az előgyártmányra 

ráfröccsöntött próbatestek mellett előgyártmány nélkül (egy anyagból) fröccsöntött T alakú 

próbatesteket is gyártottam, amelyeket referenciaként használtam a szakítóvizsgálatok 

kiértékelésekor. 

 

67. ábra. A ráfröccsöntési vizsgálatok folyamatábrája 

5.1. Előkísérletek 

Először előkísérleteket végeztem annak tanulmányozására, hogy a kísérleteimhez 

tervezett alapanyagok hegednek-e egymáshoz, a prototípus szerszám, a prototípus próbatest, és 
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a prototípus befogó megfelelnek-e a velük szemben támasztott elvárásoknak. Előkísérleteimhez 

az előgyártmányokat a következő háromfajta alapanyagból készítettem elő: 

– magnézium katalizálású, in-situ polimerizációval készült előgyártmány (IS-A), 

– Brüggemann AP-NYLON alapú, in-situ polimerizációval készült előgyártmány 

(IS-B),  

– fröccsöntött PA6 előgyártmány (IM).  

A bordák ráfröccsöntését PA6 alapanyagból végeztem. A ráfröccsöntés technológiai 

paraméterei közül a fröccsöntési nyomás és az utónyomás nagyságának, az utónyomási időnek, 

az ömledékhőmérsékletnek, illetve az előgyártmány előmelegítési hőmérsékletének hatását 

vizsgáltam. Az alumíniumból készült prototípus szerszám hőmérsékletét hűtőfuratok híján nem 

tudtam megfelelően kontrollálni, ezért csak hőmérsékleti tartományokat definiáltam. Az első 

kísérletet kettő ömledékhőmérséklet (260 °C és 280 °C) és kettő utónyomás beállítással 

(200 bar és 400 bar) végeztem, azonos utónyomási idővel. Előgyártmányként a IS-A lemezt 

használtam. Az utónyomás nagyságának a vizsgált tartományban nem volt szignifikáns hatása 

a kötés szilárdságára. Az ömledékhőmérséklet növelése azonban a leszakítóerő növekedését 

okozta. Ennek figyelembevételével a továbbiakban a nagyobb ömledékhőmérséklet beállítással 

dolgoztam. Később az utónyomás értékét 200 bar és 400 bar értékeken vizsgáltam, miközben 

az utónyomás idejét 1, 15 és 30 másodpercre állítottam. Az utónyomás idejének a növelésével 

csökkent a szakítóerő. Hegedést csak az érintkező felület hosszanti két szélén tapasztaltam. A 

határfelület közepén az előgyártmány és a borda nem hegedt össze. A két területről pásztázó 

elektronmikroszkóppal felvételeket készítettem (68. ábra.). A 68. a. ábrán az előgyártmány 

ömledékkel érintkező és ömledékkel nem érintkező része között nincs szignifikáns különbség, 

az előgyártmány nem olvadt meg. A 68. b. ábrán látszik a szakadás nyoma, tehát az 

előgyártmány és a borda összehegedtek. A különböző beállításokkal történt ráfröccsöntés 

eredményeiben a hegedt és nem hegedt területek nagysága szemmel láthatóan változott, 

arányukat részletesen nem elemeztem. 
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68. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek (nagyítás: 100x) 

a.) nem hegedt határfelület, b.) hegedt határfelületről 

Az eltérő alapanyagú előgyártmányokkal készült termékek összehasonlítását a nagyobb 

ömledékhőmérséklet (280 °C), és rövidebb idejű (1 másodperc) utónyomás beállításával 

valósítottam meg. A legjobb eredményeket a IS-A típusú (gyári) lappal értem el, a másik kettő 

nagyon kis szakítóerő értékeivel szemben (69. ábra.). Az IS-B (saját gyártású) előgyártmány 

esetén a 400 bar utónyomással nem jött létre kötés az előgyártmány és a borda között. 

Feltételezem, hogy az IS-B esetben nem volt megfelelő konverziójú a polimerizáció, ezért 

monomerek maradhattak az előgyártmány felületén, ami negatívan befolyásolta a kötést. 

 

69. ábra. Szakítóerő a három előgyártmány felhasználása esetében (IM – fröccsöntött lemez,  

IS-A – magnézium katalizálású, in-situ polimerizációval készült lemez,  

IS-B – Brüggemann AP-NYLON alapú in-situ polimerizációval készült lemez) 

Az előkísérleteimet sikeresnek ítéltem, hiszen mind a három alapanyaggal el tudtam érni 

valamilyen mértékű hegedést, és az egyes technológiai beállításoknak is volt hatásuk. Ezért az 

előkísérletek tapasztalataira támaszkodva kifejlesztettem egy kísérleti próbatestet és egy 

szerszámot (4.3. fejezet), amelyekkel folytattam kísérleteimet a ráfröccsöntés témakörében. 

Eredményeimet az alábbi fejezetekben ismertetem.  
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5.2. A technológia kötési szilárdságra gyakorolt hatása 

A kísérleti ráfröccsöntő szerszámban ABS, PA6 és PA6ö előgyártmányokra ABS és 

PA6 alapanyagokkal ráfröccsöntési vizsgálatokat végeztem (70. ábra.). A szakirodalom alapján 

vizsgáltam az ömledékhőmérsékletnek, a szerszámhőmérsékletnek, az utónyomásnak, és az 

előgyártmány hőmérsékletének a kötés szilárdságára gyakorolt hatását. Beállításonként 10 db 

próbatestet készítettem. A tranziens folyamatok lefutását 10 fröccsöntési ciklus kivárásával 

biztosítottam az egyes sorozatok között. 

 

70. ábra. A kötési szilárdság nagyságának vizsgálata ráfröccsöntéskor:  

különböző előgyártmányokkal és borda alapanyagokkal, különböző vizsgálati paraméterekkel 

5.2.1. Hőmérséklet hatása 

Az ömledékhőmérséklet, a szerszámhőmérséklet és a várakozási idő (tv) kötésszilárdságra 

gyakorolt hatását vizsgáltam az ABS előgyártmányra fröccsöntött ABS esetén (ABS/ABS). Az 

előgyártmány ráfröccsöntés előtti felmelegítésére a szerszámot használtam. A felmelegítésre 

szánt időt (várakozási időt) a szerszám zárása és a ráfröccsöntés között eltelt időnek 

választottam, amit az előkísérleteim alapján 0 és 30 másodpercre állítottam be. Számításaim 

szerint a 30 másodperc várakozási időtől azt vártam, hogy ennyi idő alatt az előgyártmány teljes 

keresztmetszetében felmelegszik a szerszám hőmérsékletére. Az ömledékhőmérsékletet 220 és 

300 °C között változtattam 20 °C lépésközzel. A szerszámhőmérsékletet a gyártó által javasolt 

hőmérséklettartomány alapján egy kisebb (40 °C) és nagyobb (80 °C) értékre választottam 

(71. ábra.). Az utónyomás nagysága pu= 450 bar, ideje tu= 4 másodperc volt. A nagyobb 

szerszámhőmérséklet hatására az alapanyag ajánlott feldolgozási tartományában (220-260 °C) 

nőtt a kötés szilárdsága. 280 és 300 °C ömledékhőmérsékleten se az előmelegítés idejének, se 

a szerszámhőmérsékletnek nincs szignifikáns hatása a kötés szilárdságára. Tehát, ezeken az 

ömledékhőmérsékleteken tapasztalható nagyobb átlagos szakítószilárdság vélhetően a 

határfelületre bevitt nagyobb hőmennyiségnek köszönhető. Az ajánlott feldolgozási 

tartományon belül azonban a 30 másodperc várakozási idő esetén az előgyártmány jobban 

felmelegszik, mint 0 másodperc esetén. A határfelület hőmérséklete közelebb kerül a Tg 
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hőmérséklethez (~105 °C) – gyorsabban ömledékállapotba tud kerülni –, a molekulaláncoknak 

több idejük van egymásba áthurkolódni, így nagyobb kötési szilárdság érhető el. 

 

71. ábra. A szerszámhőmérséklet és a várakozási idő hatása az átlagos szakítószilárdságra ABS/ABS 

esetén 

tv: várakozási idő ráfröccsöntés előtt, Tsz: szerszámhőmérséklet, javasolt ömledékhőmérséklet: 220-260 °C 

Kísérleteimet fröccsöntött PA6 előgyártmányra ráfröccsöntött PA6 esetén (PA6/PA6) is 

elvégeztem a hosszabb (30 másodperc) várakozási idővel (72. ábra.). (pu=450 bar, 

tu=4 másodperc) Referenciaként egybefröccsöntött próbatesteket is gyártottam. Ráfröccsöntött 

esetben az ömledékhőmérséklet növelésével nőtt a kötés átlagos szakítószilárdsága, 

köszönhetően az egyre nagyobb bevitt hőmennyiségnek, így a nagyobb hőmérsékletről való 

hűlés alatt hosszabb idejük volt a molekulaláncoknak egymásba áthurkolódni, mint a kisebb 

ömledékhőmérsékleteknél. A 240 és 250 °C ömledékhőmérséklet az alapanyag javasolt 

feldolgozási tartománya (260-280 °C) alatt van, ami a kisebb bevitt hőmennyiség hatására 

lényegesen gyengébb kötést eredményezett. 

 

72. ábra. Az előgyártmányra fröccsöntött és a referenciaként egybefröccsöntött PA6 próbatestek átlagos 

szakítószilárdsága az ömledékhőmérséklet függvényében, Tsz: szerszámhőmérséklet 

Az előgyártmányokat szárítószekrényben 80 és 230 °C között több lépcsőben, 20 percig 

előmelegítettem. A kemence nyitása és a 270 °C-os ömledék ráfröccsöntése között 5 másodperc 
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telt el (73. ábra.). Az átlagos szakítószilárdság az előgyártmány hőmérsékletének függvényében 

a 140 °C körüli határértékig nő, majd csökkenni kezd. Ezt a csökkenést a próbatestek 

felületének degradációja okozhatta, amit a kemencéből való kivételkor a felületen látható – a 

hőmérséklet növekedésével (170, 200, 230 °C) egyre sötétedő – barna szín jelzett. Ezt a 

jelenséget a kemencében töltött idő minimalizálásával lehet csökkenteni. A 140 °C előfűtéssel 

~30-40% átlagos szakítószilárdság-növekedést értem el a normál, 80 °C-os szerszámmal 

előfűtött (72. ábra.) eredményhez képest. Vagyis, adott gyártási körülmények között érdemes 

vizsgálni és mérlegelni az előfűtés létjogosultságát. Az eredmények szórását egy előgyártmány 

előmelegítő készülékkel lehetne csökkenteni, amellyel az előfűtés vége és a ráfröccsöntés 

kezdete között eltelt időt minden előgyártmány esetében közel azonos időre lehet hozni. 

 

73. ábra. PA6 ráfröccsöntéskor az átlagos szakítószilárdság változása az előgyártmány előfűtési 

hőmérsékletének függvényében, Tsz: szerszámhőmérséklet, Tö: ömledékhőmérséklet 

A későbbi T-RTM előgyártmányokra (PA6T-RTM) ráfröccsöntés előkísérleteként a PA6ö 

előgyártmányokra PA6 alapanyagot fröccsöntöttem (74. ábra.). (pu=450 bar, tu=4 másodperc) 

240 és 270 °C között nem alakult ki kötés, a borda és az előgyártmány külön estek ki a 

szerszámból. 270 °C ömledékhőmérséklet fölött az átlagos szakítószilárdság nőtt, bár 

magasabb hőmérsékleteken az eredmények szórása is nőtt. Ezek az eredmények pozitív előjelei 

voltak a PA6T-RTM előgyártmányokra fröccsöntés kivitelezhetőségének. 
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74. ábra. A PA6ö előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 borda közötti érintkezési felület 

átlagos szakítószilárdságának változása az ömledékhőmérséklet függvényében, Tsz: szerszámhőmérséklet 

A PA6ö előgyártmányokat meleglevegős szárítószekrényben ráfröccsöntés előtt 

20 percig előfűtöttem, majd 270 °C ömledékhőmérsékletű PA6 alapanyaggal ráfröccsöntöttem. 

Ezeknél a gyártási paramétereknél nem tapasztaltam szignifikáns különbséget az átlagos 

szakítószilárdságban az eltérő előfűtési hőmérsékletek esetén (75. ábra.). 

 

75. ábra. Az átlagos szakítószilárdság alakulása az előfűtött, PA6ö előgyártmányok előfűtési 

hőmérsékletének függvényében, Tsz: szerszámhőmérséklet, Tö: ömledékhőmérséklet 

A kísérleteimhez használt anyagpárok mindegyikénél a ráfröccsöntéshez használt 

ömledékhőmérsékletnek szignifikáns hatása van az átlagos szakítószilárdságra. Az 

előgyártmány előfűtésének ABS és PA6 esetében az adott hőmérséklettartományokban kötési 

szilárdságnövelő hatása van, de PA6ö esetén a vizsgált paraméter-tartományokban nincs hatása 

az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között kialakuló kötés szilárdságára. 

5.2.2. Utónyomás hatása 

Az utónyomás hatását ABS előgyártmányra fröccsöntött ABS esetén vizsgáltam 

(ABS/ABS) (76. ábra.). A négy utónyomáshoz tartozó átlagos szakítószilárdság értékeket 

varianciaanalízissel vizsgáltam. Az eredmények (p=0,404) alapján elmondható, hogy az 
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utónyomás nagyságának 40 °C szerszámhőmérséklet és 240 °C ömledékhőmérséklet 

használatakor nincs szignifikáns hatása a kötés szilárdságára. Ez az eredmény összhangban van 

más kutatások eredményeivel [16, 41, 132, 133]. 

 

76. ábra. Az utónyomás hatása ABS előgyártmányra fröccsöntött ABS borda  

között kialakuló kötés átlagos szilárdságára, Tsz: szerszámhőmérséklet, Tö: ömledékhőmérséklet 

5.3. Az alapanyag tulajdonságainak kötési szilárdságra gyakorolt hatása 

Az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda alapanyagának kötési szilárdságra gyakorolt 

hatását vizsgáltam PA6, PLA, PS, PC, és PA6T-RTM alapanyagok használatával (77. ábra.).  

 

77. ábra. A kötési szilárdság vizsgálatához használt próbatest modellje: 

különböző előgyártmány és borda alapanyagokkal, különböző vizsgálati paraméterekkel 

5.3.1. Előgyártmány kristályosságának hatása  

Az 5.1. fejezetben bemutatott kísérleteim tapasztalatait felhasználva az előgyártmányok 

kristályosságának az érintkezési felületen kialakuló kötés szilárdságára gyakorolt hatását 

vizsgáltam részben kristályos alapanyagokkal. Az autóiparban nagy mennyiségben használt, 

részben kristályos PA6 alapanyaggal, valamint olyan kristályosodásra hajlamos PLA 

felhasználásával (0,5% D-laktid tartalmú [134]) végeztem kísérleteket, amelynek a kristályos 

részaránya a fröccsöntési technológiával könnyeben befolyásolható. 
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Azt feltételeztem, hogy az előgyártmányok gyártástechnológiájának változtatásával 

befolyásolni tudom az előgyártmányok felületén kialakuló réteg kristályos részarányát. 

Feltételezésem szerint, minél nagyobb a kristályos részarány, annál gyengébb lesz a kapcsolat 

az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között, mivel a kristályos részeket tartalmazó 

anyagok megömlesztéséhez nagyobb hőmennyiségre van szükség, mint a csak amorf részeket 

tartalmazó anyagok esetében. 

Az előgyártmányok fröccsöntéséhez és a ráfröccsöntéshez először PA6 alapanyagot 

használtam. A gyártói ajánlásnál szélesebb szerszámhőmérsékleteket (40, 60, 80, 100, 120 °C) 

és ömledékhőmérsékleteket (240, 260, 280, 300 °C) választottam a vizsgálataimhoz. A 

különböző szerszámhőmérsékletekkel az alapanyag kristályos részarányának minél nagyobb 

mértékű befolyásolása volt a célom. A ráfröccsöntést és az egybefröccsöntött referencia minták 

fröccsöntését 280 °C ömledékhőmérséklet és 80 °C szerszámhőmérséklet beállítással 

végeztem. (pu=450 bar, tu=4 másodperc) Az egybefröccsöntött referencia próbatestek átlagos 

szakítószilárdsága 58,0 ± 1,5 MPa volt. A PA6/PA6 ráfröccsöntés eredményei szerint az 

előgyártmány fröccsöntésekor alkalmazott szerszámhőmérséklet növelésével – az 

ömledékhőmérséklettől függetlenül – csökken az átlagos szakítószilárdság (78. ábra.).  

 

78. ábra. Az átlagos szakítószilárdság az előgyártmány fröccsöntésekor használt szerszámhőmérséklet 

függvényében PA6 alapanyagot felhasználva, Tö: előgyártmány ömledékhőmérséklete,  

Tö –ráfr: ráfröccsöntés ömledékhőmérséklete, Tsz –ráfr: ráfröccsöntő szerszám hőmérséklete 

Az eredmények alapján azt feltételeztem, hogy a határfelületi szilárdság változását a 

felületi réteg kristályos részarányának változása okozza, ezért az előgyártmányok felületéről 

vett mintákon DSC méréseket végeztem. A felületi rétegről alacsony fordulatszámon 

működtetett ujjmaróval 0,1 ± 0,05 mm vastagságú forgácsokat választottam le. A megmunkálás 

környezetének hőmérsékletét (30 ± 3 °C) hőkamerával mértem. Egy DSC mérés időigénye 

megközelítőleg 80 perc volt, így a mérési sorozat első és utolsó mintájának mérése között egy 

nap telt el. A DSC méréseim kiértékelésekor az alapvonal meghatározását Khanna és Kuhn [82] 
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korábban (2.3.1. fejezet) bemutatott módszere alapján végeztem. A PA6 elméleti 100% 

kristályos részarányához tartozó olvadási entalpiát a Millot és társai [81] által is használt 230 J/g 

értéknek vettem. Az eredmények alapján sem az első, sem a második felfűtés során mért 

kristályos részarányokban, sem az egyes technológiai beállításokhoz tartozó kristályos 

részarányokban nincs jelentős eltérés (4. táblázat.). Ez alapján a határfelületi szilárdság 

változása nem magyarázható a kristályos részarány változásával.  

4. táblázat. Az első (bal) Xc (%) és második (jobbra) Xc,2 (%) felfűtésből számolt kristályos részarány 

 

Mivel a kristályos részarány nem változott a vizsgált technológiai beállításokkal gyártott 

előgyártmányok felületén, így feltételeztem, hogy az anyag a kristályos részarányt kialakító 

eltérő kristálymódosulatok szerkezete lehet felelős az eltérő határfelületi szilárdságért. A 

különböző kristálymódosulatok típusa és egymáshoz viszonyított arányuk hatással van a 

szilárdságra (2.3.1. fejezet). Röntgendiffrakcióval a PA6 felületén kialakult amorf és kristályos 

részek arányát, továbbá a kristályos részek különböző kristálymódosulatait (, γ) vizsgáltam 

(79. ábra.). Az XRD eredmények alapján elmondható, hogy az előgyártmányok felületén a 

kristálymódosulatok egymáshoz viszonyított aránya változik a szerszámhőmérséklet 

függvényében. Az eredményeket Fornes és Paul [83], valamint Yebra-Rodríguez [85] munkája 

alapján értékeltem. Ezek szerint, a kis szerszámhőmérsékleteken (40, 60, 80 °C) a 

 kristálymódosulat (2θ=21,38°) dominál. A szerszámhőmérséklet növelésével a 

 kristálymódosulat mennyisége csökkent, az  (2θ=20,0° és 23,7°) kristálymódosulatok 

mennyisége nőtt. A szilárdsági eredmények tekintetében a több  kristálymódosulatot 

tartalmazó előgyártmányokra ráfröccsöntött minták szilárdsága nagyobb. Ennek az lehet a 

magyarázata, hogy a  kristálymódosulatnak kisebb a szilárdsága, alacsonyabb az olvadási 

hőmérséklete, mint az  kristálymódosulatoké, tehát kevesebb hőmennyiség szükséges a 

megolvasztásához. A PA6 ráfröccsöntéséhez készült előgyártmányok gyártásakor tehát, az 

elérni kívánt szilárdság szempontjából úgy kell megválasztani a technológiai beállításokat (pl.: 

kis szerszámhőmérséklet), hogy minél nagyobb mennyiségű  kristálymódosulat jöjjön létre a 

felületen. 

Xc (%) 
Tsz (°C)  

Xc,2 (%) 
Tsz (°C) 

40 60 80 100 120  40 60 80 100 120 

Tö 

(°C) 

240 28,7 30,3 29,2 29,5 28,8  

Tö 

(°C) 

240 28,5 31,1 29,7 30,3 30,4 

260 29,6 29,5 28,7 29,5 28,5  260 30,7 30,7 30,4 29,8 28,9 

280 28,2 28,8 28,7 29,4 27,9  280 28,7 30,9 29,1 29,8 28,3 

300 30,2 29,0 29,2 28,9 28,4  300 31,3 29,9 29,5 30,2 31,0 
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79. ábra. A különböző szerszámszámhőmérsékleteken gyártott előgyártmányok felületének 

röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményei, Tsz: előgyártmányt gyártó szerszám hőmérséklete 

Kísérleteimet részben kristályos PLA 3100HP alapanyaggal is elvégeztem. 15 °C-os 

lépésközzel, 30-120 °C között változtatott szerszámhőmérséklettel előgyártmányokat 

gyártottam. (pu=450 bar, tu=4 másodperc) Az előgyártmányokra 210 °C 

ömledékhőmérséklettel bordát fröccsöntöttem. A 75 °C és 90 °C szerszámhőmérséklet 

esetében (üvegesedési átmeneti hőmérsékletének középértéke (Tmg≈65 °C) és a 

hidegkristályosodás végét jelentő hőmérséklet (Tic≈110 °C) közötti hőmérséklettartomány) a 

lapkák a szerszámból való eltávolítás közben olyan mértékű deformációt szenvedtek, ami 

megakadályozta azok későbbi felhasználását. Ezekben az esetekben a hűtési idő drasztikus 

növelése mellett sem tudtam az előgyártmányok gyártását megoldani (80. ábra.).  

Az előgyártmányok felületéről vett mintákon DSC vizsgálatokat végeztem és azt 

tapasztaltam, hogy a szerszámhőmérséklet növelésével nő a kristályos részarány. A 60 °C alatti 

hőmérséklettartományban varianciaanalízissel igazoltam (p=0,927), hogy a szakítószilárdság 

értékek között nincs szignifikáns különbség. Ezek alapján PLA 3100HP alapanyag 

ráfröccsöntésekor igazoltam, hogy 30, 45 és 60 °C szerszámhőmérséklettel gyártott 

előgyártmányok kristályos részaránya és a létrejött határfelületi szilárdság között nincs 

közvetlen kapcsolat. A 105 °C feletti tartományban készült előgyártmányok, és a rájuk 
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fröccsöntött bordák között kötés nem alakult ki, azok egymástól különválva estek ki a 

szerszámból.  

 

80. ábra. A különböző szerszámhőmérsékleti beállításokkal készült előgyártmányokra 210 °C 

ömledékhőmérséklettel fröccsöntött próbatestek szakítószilárdsága és a kidobási hőmérséklet eléréséig 

szükséges hűtési időszükséglet, valamint a minták kristályos részaránya 

5.3.2. Molekulatömeg hatása  

A molekulatömeg kötésszilárdságra gyakorolt hatásának kimutatásához két amorf 

modellanyag csoportot, három különböző molekulatömegű PS és szintén három különböző 

molekulatömegű PC alapanyagot választottam. Figyeltem arra, hogy olyan anyagokat 

válasszak, amelyek a gyártó tájékoztatásai alapján csak molekulatömegükben tértek el, sem 

adalékolásban, sem színezésben nem volt különbség. 

A PS alapanyagok molekulatömegét GPC vizsgálattal határoztam meg. A kiértékelés 

során kapott eredményeket az 5. táblázat. tartalmazza, ahol 𝑀𝑛
̅̅ ̅̅  a szám szerinti átlagos 

molekulatömeg (g/mol), 𝑀𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ a tömeg szerinti átlagos molekulatömeg (g/mol), MFI a folyási 

mutatószám (g/10 perc) (alapanyag technikai adatlapja szerint). 

5. táblázat. A PS molekulatömeg–mérés (GPC) és számítás (MFI alapján) eredményei 

Minta 
𝑀𝑛̅̅ ̅  

(g/mol) 

𝑀𝑚̅̅ ̅̅  (mért) 

(g/mol) 

MFI (g/10 perc) 

(200 °C, 5 kg) 
𝑀𝑚̅̅ ̅̅  (számított) 

(g/mol) 

PS N3560 na na 2 431 163 

PS N3840 169 000 318 000 10 327 024 

PS N3910 130 000 249 000 27 246 226 

A folyási mutatószám alapján azt feltételeztem, hogy az N3560 jelű alapanyag esetében 

lesz a legnagyobb a molekulatömeg, de ezt GPC méréssel nem sikerült igazolnom, mivel az 

anyagban olyan nagy molekulatömegű hányad is volt, ami az általunk használt berendezéssel 

nem volt kimutatható. A másik két alapanyag esetén a várt eredményt igazoltam: a kisebb 

folyási mutatószámmal rendelkező, N3840 jelű anyagnak nagyobb a molekulatömege, mint az 

N3910 jelűnek. A hiányzó mérés pótlására Bremner és Rudin [135] munkája alapján az adott 
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minta tömeg szerinti átlagos molekulatömegét az (1) összefüggés szerint számoltam az MFI 

értékből, ahol az x=3,4-3,7 és a G=2∙10-20-1∙10-24 alapanyagra jellemző állandók. 

 
𝑀𝑚
̅̅ ̅̅ ̅ = (

1

𝑀𝐹𝐼∙𝐺
)

1

𝑥
, (1) 

ahol x=3,5 alapanyagra jellemző állandó, G=5∙10-21 alapanyagra jellemző állandó. 

Mindegyik anyag esetében az egybefröccsöntött minták szakítószilárdsága a gyártó által 

javasolt ömledékhőmérséklet-tartománynál (200-260 °C) magasabb hőmérsékleteken 

intenzíven csökkent az alapanyag feltételezhető degradációja miatt. Az egymásra fröccsöntött 

típusok szakítószilárdsága az ömledékhőmérséklet növelésével nőtt, de nem látható egyértelmű 

összefüggés a molekulatömeg és a szakítószilárdság között. A PS alapanyag gyártási 

bizonytalansága miatt nem lehetett kiértékelni az eredményeket, így áttértem PC modellanyag 

használatára. 

A PC alapanyagoknál a molekulatömeg mérését nem tudtam elvégezni GPC méréssel, 

így az (1) összefüggés alapján, az anyagok MFI értékéből számoltam a molekulatömegüket 

(6. táblázat.). 

6. táblázat. A PC minták tömeg szerinti átlagos molekulatömegének számított eredményei 

Minta 
𝑀𝑚̅̅ ̅̅  (számított) 

(g/mol) 

MFI 

(g/10 perc) 

PC N2805 327 024 10 

PC N2405 268 270 20 

PC N2205 225 028 37 

A polikarbonát próbatestek esetében a ráfröccsöntött és egybefröccsöntött minták 

eredményeinél is csökkent a szórás a polisztirolhoz képest. Az egybefröccsöntött minták 

szakítószilárdságai jelentősen függenek az alapanyag molekulatömegétől, azonban az 

ömledékhőmérséklet növelése, csak a legkisebb molekulatömegű anyagnál okoz szigorúan 

monoton csökkenést a szilárdságban (81. ábra.). A ráfröccsöntött minták szakítószilárdságának 

eredményeiből hőmérsékletcsoportonként (280, 300, 320, 340 °C) varianciaanalízist végeztem 

(p(280 °C)= 0,312, p(300 °C)= 0,894, p(320 °C)= 0,191, p(340 °C)= 0,685) és megállapítottam, hogy a 

kialakuló kötés szilárdsága független az alapanyagok kiinduló molekulatömegétől, azonban 

függ az ömledékhőmérséklettől. Ebből következik, hogy a különböző molekulatömegű, így 

különböző szilárdságú, polikarbonát (PC) alapanyagok saját anyagukra fröccsöntése esetén az 

előgyártmány és a ráfröccsöntött komponens között kialakuló kötés szilárdsága független az 

anyag molekulatömegétől.  
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81. ábra. A különböző molekulatömegű PC próbatestek szakítószilárdsága,  

Tsz= szerszámhőm, (pu=500 bar, tu=4 másodperc), átlagos molekulatömeg (𝑴𝒎̅̅ ̅̅  ): 2205 < 2405 < 2805 

5.3.3. T-RTM technológiával készült előgyártmány alkalmazása 

A T-RTME szerszámmal (4.2.1. fejezet) gyártott PA6T-RTM előgyártmányokra 270 °C 

ömledékhőmérsékletű PA6 alapanyagot fröccsöntöttem (82. ábra.). (pu=450 bar, 

tu=4 másodperc) A ráfröccsöntés sikeres volt, a két alapanyag hegedt egymáshoz. A létrejött 

kötés szilárdsága 8,8 ± 0,8 MPa, ami a PA6/PA6 anyagok egymásra fröccsöntésekor kialakult 

kötés szilárdságának (σ= 24,0 ± 2,5 MPa) megközelítőleg a harmada. Ez a kötési szilárdság a 

későbbiekben befolyásolható az előgyártmány gyártástechnológiájával, az előgyártmány 

felületének kezelésével (5.4.5. fejezet), illetve a ráfröccsöntés technológiai beállításaival. 

 

82. ábra. A PA6T-RTM előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 borda 

5.4. Előgyártmány felületének hatása a kötési szilárdságra  

Kutatómunkám során vizsgálatokat végeztem annak feltárására, hogy ráfröccsöntéskor 

az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között kialakuló kötés szilárdságát hogyan 

befolyásolják az előgyártmány felületének tulajdonságai (pl.: felületi érdesség, felületkezelés). 

Ezért ráfröccsöntési kísérleteket végeztem különböző alapanyagokból készült, különböző 

felületi érdességű és plazmával kezelt előgyártmányokkal (83. ábra.). 
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83. ábra. A kötési szilárdság vizsgálata ráfröccsöntéskor: különböző előgyártmány és borda 

alapanyagokkal, valamint különböző felületi előkészítéssel 

5.4.1. Előgyártmány felületi érdességének hatása 

A felületi érdesség hatásának vizsgálatához a cserebetétes szerszámmal (3.3. fejezet) 

különböző felületi érdességű (polírozott, finom szikraforgácsolt, durva szikraforgácsolt) 

előgyártmányokat fröccsöntöttem. Az előgyártmányokat és a ráfröccsöntött bordát ABS 

alapanyagból gyártottam. 

Előgyártmányok gyártástechnológiájának vizsgálata 

Először azt vizsgáltam, hogy adott felületi érdességű szerszámbetéttel gyártott 

előgyártmányok felületi érdessége változik-e különböző ömledékhőmérséklet 

(220, 240, 260, 280 °C) és szerszámhőmérséklet (40, 60, 80 °C) beállításokkal. A különböző 

sorozatok esetében a következő állandó paramétereket használtam: befröccsöntési sebesség 

30 cm3/másodperc, utónyomás 450 bar, utónyomási idő 4 másodperc, maradékhűtési idő 

15 másodperc. A fröccsöntés után az előgyártmányokat szobahőmérsékleten, 50% relatív 

páratartalmú levegőn tároltam, majd 4-6 órán belül megmértem a felületi érdességüket (Ra, Rz). 

Azt tapasztaltam, hogy az előgyártmányokon kialakuló felületi érdességre a vizsgált 

tartományban sem az ömledékhőmérsékletnek, sem a szerszámhőmérsékletnek nincs 

szignifikáns hatása. Ezért a kísérletsorozat további lépéseihez az előgyártmányokat a javasolt 

feldolgozási tartomány középértékein gyártottam (Tö=240 °C, Tsz=60 °C).  

Azt feltételeztem, hogy az előgyártmányok felületi minőségét a kitöltési fázishoz tartozó 

fröccsöntési beállítások mellett, az utónyomás nagysága is befolyásolhatja. Ezt a legnagyobb 

felületi érdességű előgyártmányon lehet a legegyszerűbben vizsgálni, ezért az alapanyag 

javasolt feldolgozási tartományának középértékein (Tö=240 °C, Tsz=60 °C) próbatesteket 

fröccsöntöttem a durva szikraforgácsolt felületű formabetétbe. Hosszú utónyomási időt 

(tu=15 másodperc) választottam a három különböző utónyomáshoz (pu=150, 300, 450 bar). Az 

eredményeimen végzett varianciaanalízis alapján (p=0,701) megállapítottam (84. ábra.), hogy 

a legnagyobb felületi érdességű előgyártmány esetében az utónyomásnak a vizsgált 
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tartományban nincs szignifikáns hatása az előgyártmány felületi érdességére. Ezért a 

továbbiakban az előgyártmányok gyártásához a fröccsöntési nyomás 80%-át állítottam be 

utónyomásként, valamint a finom szikraforgácsolt (a három különböző felületi érdességű közül 

a középső) formabetéteket használtam az előgyártmányok elkészítéséhez.  

 
84. ábra. A legnagyobb felületi érdességű (durva szikraforgácsolt) formabetétekben gyártott 

előgyártmányok felületi érdességének alakulása az utónyomás függvényében, Tö= ömledékhőmérséklet, 

Tsz= szerszámhőmérséklet 

Ráfröccsöntés az előgyártmányokra 

A ráfröccsöntéshez a finom szikraforgácsolt formabetétekkel készített 

előgyártmányokat használtam az előző alfejezetben bemutatott gyártástechnológia 

alkalmazásával. Azt feltételeztem, hogy az előgyártmány szerszámba helyezésének pillanatától 

a ráfröccsöntés pillanatáig eltelt idő alatt a szerszám felmelegíti az előgyártmányt, így a 

nagyobb szerszámhőmérséklet értéknövelő hatással lehet a kialakuló kötés szilárdságára. 

Ennek feltárására, különböző szerszám- és ömledékhőmérséklet beállításokkal bordát 

fröccsöntöttem az előgyártmányokra. Az átlagos szakítószilárdság változását az 

ömledékhőmérséklet függvényében a 85. ábra. mutatja. Az eredményeket ömledékhőmérséklet 

csoportonként (220, 240, 260, 280 °C) varianciaanalízissel vizsgáltam, és kimutattam, hogy a 

szerszámhőmérsékletnek alacsony ömledékhőmérsékleteken (240 és 260 °C) szignifikáns 

hatása van a kötés átlagos szilárdságára. 
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85. ábra. A különböző szerszámhőmérsékleti beállításokkal egybefröccsöntött és ráfröccsöntéssel 

létrehozott alkatrészek átlagos szakítószilárdsága az ömledékhőmérséklet függvényében, Tsz: 

szerszámhőmérséklet 

Továbbá feltételeztem, hogy a különböző felületi érdességű előgyártmányok, és a rájuk 

fröccsöntött borda között kialakuló kötés szilárdságát a ráfröccsöntött borda 

ömledékhőmérséklete befolyásolja. Ezért 60 °C hőmérsékletű szerszámba 220, 240, 260, 280, 

300 °C ömledékhőmérséklettel bordát fröccsöntöttem az előgyártmányokra (86. ábra.). A 

legkisebb ömledékhőmérséklettel (220 °C) gyártott próbatestek esetében a kötés olyan gyenge 

volt, hogy a bordát egyszerűen, kézzel el tudtam távolítani az előgyártmányról. Ez annak volt 

a következménye, hogy az ömledék túl kevés hőt tudott közölni az előgyártmánnyal, így nem 

tudta azt megömleszteni. Az ömledékhőmérséklet növelésével mindhárom felületi érdesség 

esetén nőtt az átlagos szakítószilárdság. A mérési eredmények telítődési jelleget mutatnak. 

 
86. ábra. A különböző felületi érdességű előgyártmányok és a fröccsöntött borda között kialakult kötés 

átlagos szakítószilárdsága az ömledékhőmérséklet függvényében, Tsz: szerszámhőmérséklet 

Ráfröccsöntött esetben minden ömledékhőmérséklethez tartozó eredményen 

csoportonként varianciaanalízist végeztem. 95%-os szignifikancia szinten vizsgáltam a felületi 

érdesség hatását, és igazoltam, hogy az előgyártmány felületi érdességének kötésszilárdságra 

gyakorolt hatása csökken az ömledékhőmérséklet növelésével (87. ábra.). Kisebb 
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ömledékhőmérséklet esetén a felületi érdességnek van, nagy ömledékhőmérséklet esetén 

azonban nincs hatása a kötésszilárdságra. Ennek az lehet az oka, hogy a kis 

ömledékhőmérsékletek esetén az érdességcsúcsok a határfelületre bevitt kis hőmennyiség 

hatására nem vagy csak kismértékben olvadnak le, így a kapcsolódó felületek nagysága kellően 

nagy a mérhető kapcsolat kialakításához. 

 

87. ábra. A varianciaanalízis (ANOVA) p-értékének változása az ömledékhőmérséklet függvényében 

5.4.2. Előgyártmány plazmakezelése és a plazmakezelés technológiája 

A hibrid (többfajta alapanyagból készült) alkatrészek komponensei között kialakuló 

kötés javításának számos lehetősége van (2.3.3. fejezet), amelyek közül az iparban már részben 

bevezetett, de mégis újszerű és a mai napig kutatott technológiát, a plazmakezelést választottam 

a kísérleteimhez. Azonos alapanyagból ráfröccsöntött amorf és részben kristályos anyagpárok, 

valamint egymástól különböző alapanyagok kapcsolatát vizsgáltam a plazmakezelés hatását 

figyelve.  

Kísérleteimhez 80×80×2 mm méretű plazmával kezelt és kezeletlen előgyártmányokat 

készítettem. A fröccsöntési beállítások közül az ömledékhőmérsékletet minden anyagnál több 

szinten változtattam, a szerszámhőmérsékletet pedig a gyári anyag adatlapokon javasolt 

hőmérsékletre állítottam be. Az átkapcsolást belső nyomásmérő szenzorok jelei alapján 

vezéreltem. Minden beállítási sorozatban 10-10 db próbatestet fröccsöntöttem, amelyeket 

szakítóvizsgálatnak vetettem alá. Beállításonként egybefröccsöntött referenciamintákat is 

gyártottam.  

Plazmakezelés kísérleti beállításai 

A plazmakezelés hatását vizsgáló kísérleteimhez a 3.2 fejezetben bemutatott 

plazmakezelő berendezéssel, a 3.1 fejezetben bemutatott alapanyagok felhasználásával 
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előgyártmányokat készítettem. A plazmakezelést 3,5 bar nyomású sűrített levegővel, 280 V 

feszültség és 17,5 A áramerősség beállítással végeztem. Az előgyártmány középső 20 mm 

széles sávját (határfelület) kezeltem úgy, hogy a tárgyasztalt lassú, közepes és gyors (1000, 

3000, 6000 mm/perc) sebességgel mozgattam a plazmafej alatt, az ipari gyakorlatban 

általánosan használt h=10 mm távolságban (88. ábra.). A plazmakezelést minden esetben 

megközelítőleg 30 másodperccel a ráfröccsöntés előtt hajtottam végre (~30 másodperc = 

kezelés + áthelyezés + szerszám zárás). Egyes kísérleteknél a plazmakezelés sebessége és 

távolsága eltért az itt szereplő értékektől, de ezeket az eltéréseket az adott kísérleteknél külön 

jelzem. 

 
88. ábra. A plazmakezelés elrendezési vázlata 

1 - plazmafej, 2 - plazma, 3 - előgyártmány, h: a plazmafej és az előgyártmány közötti távolság,  

v: a tárgyasztal lineáris sebessége (plazmakezelés sebessége) 

5.4.3. Plazmakezelés hatása amorf anyag esetén – ABS/ABS ráfröccsöntés 

Az ABS/ABS anyagpárok esetében (89. ábra.) az előgyártmányok plazmakezelési 

sebességének kis, közepes és nagy (1000, 3000 és 6000 mm/perc) értékeket választottam. A 

ráfröccsöntött ABS ömledékhőmérsékletét 220 °C és 280 °C között 20 °C lépésközzel 

változtattam. (pu=450 bar, tu=4 másodperc) Referenciaként egybefröccsöntött, T alakú, 

próbatesteket is gyártottam. A kezeletlen előgyártmányok esetében az átlagos kötésszilárdság 

az ömledékhőmérséklet növekedésével nő. 280 °C ömledékhőmérsékleten éri el a maximumot 

(~16 MPa).  
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89. ábra. Az egybefröccsöntött, kezeletlen és különböző sebességi beállításokkal plazmakezelt ABS 

előgyártmányok és a ráfröccsöntött ABS borda közötti kötés átlagos szakítószilárdságának változása az 

ömledékhőmérséklet függvényében Tsz: szerszámhőmérséklet 

1000 és 3000 mm/perc plazmakezelési sebesség esetén kisebb a kötésszilárdság, mint a 

kezeletlen minták esetében, mindegyik ömledékhőmérsékleten. A 6000 mm/perc 

plazmakezelési sebesség esetén az átlagos kötési szilárdság a legmagasabb hőmérséklet 

kivételével minden hőmérsékleten megegyezett a kezeletlenével. Összességében az ABS/ABS 

anyagpárnál a plazmakezelés nem javítja az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között 

kialakuló kapcsolatot. Ennek oka az ABS apoláris jellege. Kémiai szempontból az ABS apoláris 

természetű, gyenge polarizálhatósággal és hidrogénkötő helyek hiányával (H-kötés 

donorok/akceptorok = 0/1 monomeregységekre vonatkoztatva). Így az ABS/ABS kapcsolódás 

esetén a molekulacsoportok között elsősorban az aromás egységek közötti π-π kölcsönhatások 

és egyéb gyenge másodlagos kötőerők – pl.: diszperziós erők, π-dipólus- és dipólus-dipólus 

kölcsönhatások – dominálnak (90. ábra.). 

 

90. ábra. A polimerláncok közötti főbb másodlagos kötőerők az ABS/ABS kapcsolatok esetében előzetes 

plazmakezelés nélkül (a kötések nem a pontos kölcsönhatásokat jelzik, hanem az ismétlődő egységek 

szerkezeti tulajdonságai alapján sematikusan mutatják a kötések lehetőségeit) 
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A plazmakezelés jelentősen befolyásolta ezeket a kölcsönhatásokat azáltal, hogy 

kémiailag módosította az ABS minták felületét. Ezek az átalakítások főként oxidációs reakciók, 

különösen hidroxilálódások, amik hatására a felület egyre polárosabbá válik. Kis 

plazmakezelési sebesség esetén az ABS előgyártmány polarizált felülete polaritásalapú 

inkompatibilitást idézett elő a kezeletlen ABS ömledékkel szemben.  

5.4.4. Plazmakezelés hatása részben kristályos anyag esetén – PA6/PA6 

ráfröccsöntés 

Az ABS/ABS kísérletek során (5.4.3. fejezet) a nagyobb sebesség nem, vagy csak 

kevéssé rontotta a kapcsolatot, ezért a PA6/PA6 anyagpár esetében az előgyártmányokat 

6000 mm/perc plazmakezelési sebességgel kezeltem, majd különböző 

ömledékhőmérsékleteken rájuk fröccsöntöttem (91. ábra.). 

  

91. ábra. Az egybefröccsöntött, kezeletlen és plazmakezelt natúr PA6 előgyártmányok és a ráfröccsöntött 

PA6 borda közötti kötés átlagos szakítószilárdságának változása az ömledékhőmérséklet függvényében,  

v: plazmakezelés sebessége 

A kezelt és kezeletlen eredmények az ömledékhőmérséklet függvényében telítési 

jelleget mutatnak. A kezeletlen próbatesteknél az átlagos szakítószilárdság 300 °C 

ömledékhőmérsékleten érte el a maximumát. 290 °C alatti hőmérsékleteken a plazmakezelés 

jelentősen javította a PA6/PA6 között kialakult kötést, ami a PA6 polárisabb természetével 

magyarázható, amely a plazmakezelés hatására fokozódik. 270 és 280 °C 

ömledékhőmérsékleteken a plazmakezelt minták szakítószilárdsága az egybefröccsöntött 

referenciák szakítószilárdságának közel 70%-át eléri. 

A PA6 polárisabb természetű, mint az ABS. A PA6/PA6 kapcsolat esetében jellemzően 

a polimerláncok közötti dipólus-dipólus kölcsönhatások biztosítják a kötést (92. ábra.). 
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Emellett a H-kötések, mint a legerősebb másodlagos kötőerők is létrejöhetnek (H-kötés 

donorok/akceptorok=1/2), ami lehetővé teszi 2 különböző H-kötés kialakulását a polimerláncok 

között. A plazmakezelés hatására kialakuló új hidroxil- és oxocsoportok növelik a további 

hidrogénkötések kialakításának lehetőségeit, ami tovább fokozhatja a kötés erősségét.  

 

92. ábra. A PA6 polimerláncok közötti főbb másodlagos kötőerők kezeletlen esetben (A kötések nem a 

pontos kölcsönhatásokat jelzik, hanem az ismétlődő egységek szerkezeti tulajdonságai alapján 

sematikusan mutatják a kötések lehetőségeit.) 

A magasabb hőmérséklet mozgékonyságot biztosíthat a polimerláncok megfelelő 

elrendeződéséhez, ami lehetővé teheti a kölcsönhatások számának növekedését. Ezek az 

erősebb kölcsönhatások eredményezték a megnövekedett átlagos szakítószilárdságot. A kisebb 

plazmakezelési sebességek esetén a PA6 polárisabb természete várhatóan még polárisabbá 

válna, azonban ennek széles körű vizsgálatát a jövőben elvégzendő feladatnak terveztem. 

5.4.5. Plazmakezelés hatása különböző alapanyagú próbatestek esetén 

PA6T-RTM/PA6 ráfröccsöntés 

A KraussMaffei típusú T-RTM eljárással gyártott PA6 előgyártmányokra natúr PA6 

alapanyagot fröccsöntöttem. A plazmakezelés sebességét a PA6/PA6 kísérletekhez 

(5.4.4. fejezet) hasonlóan 6000 mm/perc-re állítottam. Az előgyártmány 

gyártástechnológiájának bizonytalanságát figyelembe véve, 280 °C és 300 °C 

ömledékhőmérsékleten pozitív hatást tudtam elérni plazmakezeléssel (93. ábra.). Ennek oka 

lehet – a PA6/PA6 ráfröccsöntéshez hasonló módon –, hogy a plazmakezelés hatására az 

előgyártmány felületén új hidroxil- és oxocsoportok jelennek meg. A T-RTM technológia 

fejlesztésével párhuzamosan érdemes további plazmakezeléssel kombinált ráfröccsöntési 

kísérleteket végezni. 
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93. ábra. T-RTM technológiával gyártott PA6 előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 natúr borda között 

kialakult kötés átlagos szakítószilárdságának változása az ömledékhőmérséklet függvényében,  

Tsz: szerszámhőmérséklet 

PA/ABS ráfröccsöntés 

Kezeletlen és különböző sebességgel (2000, 4000, 6000 mm/perc), 10 mm távolságról 

plazmakezelt PA6 előgyártmányokat gyártottam, amelyekre 260 °C ömledékhőmérséklettel 

ABS-t fröccsöntöttem. (pu=450 bar, tu=4 másodperc) Se a kezelt, se a kezeletlen esetekben nem 

tapasztaltam kötést a két komponens között (94. ábra.). Ennek a jelenségnek a magyarázatát a 

következő fejezetben fejtem ki. Ezt a kísérletsorozatot fekete színű PA6 alapanyagból készült 

előgyártmányokkal is elvégeztem, de sem kezelt, sem a kezeletlen esetekben nem jött létre 

kötés a két komponens között. 

 

94. ábra. A kezeletlen és plazmakezelt PA6 előgyártmány és a ráfröccsöntött borda 

(1. PA6 előgyártmány, 2. ráfröccsöntött ABS borda, 3. ráfröccsöntő szerszám) 

ABS/PA ráfröccsöntés 

Kezeletlen és különböző beállításokkal plazmakezelt ABS előgyártmányokat 

készítettem elő, majd 240-300 °C ömledékhőmérséklet tartományban, 10 °C lépésközzel PA6 

bordát fröccsöntöttem rájuk. (pu=450 bar, tu=4 másodperc) A plazmakezelést különböző 
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sebességgel (2000, 4000, 6000 mm/perc) és különböző távolságból (4, 6, 8, 10 mm) 270 °C 

ömledékhőmérséklet-beállítással végeztem (95. ábra.). A plazmakezelés sebességét az 

ABS/ABS kísérleteim tapasztalatai alapján úgy választottam meg, hogy a sebességek közötti 

lépésköz állandó legyen és megmaradjon a kis, közepes és gyors kezelési sebesség. Kezeletlen 

esetben egyáltalán nem alakul ki kötés az ABS előgyártmány és a PA6 borda között, de 

plazmakezeléssel kötést tudtam létrehozni a két komponens között. Minél kisebb volt a 

plazmakezelés sebessége (minél nagyobb volt a kezelési idő) annál erősebb kötés alakult ki. Az 

alapanyag ajánlott feldolgozási tartományában a leglassabb sebességgel végzett plazmakezelés 

hatására alakult ki a legerősebb kötés, ami lényegesen elmarad az egy anyagból fröccsöntött 

ABS vagy PA6 referenciáktól, de mégis magában hordozza azt a lehetőséget, hogy 

összeférhetetlen anyagok között plazmakezeléssel kötés hozható létre. A 270 °C-os 

ömledékhőmérsékleten a 2000 mm/perchez tartozó szilárdság közel kétszer akkora, mint a 

4000 mm/perc esetében. 

 

95. ábra. Az ABS előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 borda átlagos kötési szilárdságának változása az 

ömledékhőmérséklet és a plazmakezelés sebességének függvényében (A plazmakezelés távolsága 10 mm.)  

A plazmakezelés távolsága és a kialakult kötés szilárdsága között nem annyira 

egyértelmű az összefüggés, mint a plazmakezelés sebességénél volt (96. ábra.). 2000 mm/perc 

plazmasebességgel 4 mm távolság esetében nem alakult ki kötés. Az előgyártmányok felülete 

elszíneződött, a plazma degradálta a felületet, de 6, 8 és 10 mm távolságból végzett 

plazmakezeléssel mégis tudtam kötést kialakítani.  
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96. ábra. A plazmakezelt ABS előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 borda között kialakult kötés átlagos 

kötésszilárdsága a plazmakezelési távolság függvényében. A plazmakezelés sebessége 2000 mm/perc 

Az ABS előgyártmány és PA6 borda között plazmakezelés hatására kialakult kötés 

okának felderítését az ABS előgyártmányokon elvégzett haladó peremszögméréssel kezdtem. 

Beállításonként 3 mintán mértem a haladó peremszöget (97. ábra.), ami kezeletlen esetben 

87,99° ± 1,28° volt, amit a 8 mm távolságból (96. ábra. alapján), különböző sebességekkel 

(2000, 4000, 6000 mm/perc) végzett plazmakezeléssel folyamatosan tudtam csökkenteni, 

vagyis a plazmakezelés hatására a felület egyre nedvesíthetőbbé (polárisabbá) vált (98. ábra.). 

Hátráló peremszöget és peremszög hiszterézist nem mértem, mert csak a beállítások közötti 

különbség tendenciáját szerettem volna látni. 

 

97. ábra. Az ABS előgyártmány felületén mért maximális haladó peremszög v: plazmakezelés sebessége 

 

98. ábra. A haladó peremszög változása a plazmakezelés sebességének függvényében ABS próbatesteken, 

8 mm kezelési távolság esetén 
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Megvizsgáltam, hogy a plazmakezelés távolsága és a maximális haladó peremszög 

között 2000 mm/perc (95. ábra. alapján) kezelési sebesség esetében van-e összefüggés. 4 mm 

plazmakezelési távolságnál a maximális haladó peremszög 60,93 ± 2,26°, ami kisebb, mint 

kezeletlen esetben, de mégsem elég a kötés kialakulásához. 6, 8 és 10 mm távolságnál az 

eredmények jól korrelálnak (96. ábra.) a szakítószilárdság eredményeivel, vagyis nagyobb 

távolságnál kellően kicsi a peremszög a kötés kialakulásához. 

 
99. ábra. A haladó kontaktszög változása a plazmakezelés távolságának függvényében ABS próbatesteken, 

2000 mm/perc kezelés sebességgel 

A peremszögvizsgálat eredményi alapján egyértelműen látszik a különbség a kezeletlen 

és a kezelt előgyártmányok között, ezért a felület kémiai összetételének vizsgálatához XPS 

(3.4. fejezet) vizsgálatokat végeztem az ABS előgyártmányokból kivágott 10×10×2 mm méretű 

mintákon. A kezeletlen és a plazmakezelt minta áttekintő spektrumát mutatja a 100. ábra., ahol 

az elektron intenzitás látható a kötési energia függvényében.  

 

100. ábra. A kezeletlen ABS előgyártmány XPS áttekintő spektruma – balra,  

Plazmakezelt (h=10 mm, v=6000 mm/perc) ABS előgyártmány XPS áttekintő spektruma – jobbra 

A plazmakezelt mintán az oxigén és a nitrogén intenzitása nőtt, a szén intenzitása 

csökkent a kezeletlen mintához képest, ami további vizsgálatra adott okot (7. táblázat.). 
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7. táblázat. A szén, az oxigén és a nitrogén aránya kezeletlen és plazmával kezelt előgyártmányok felületén 

  
elemi összetétel (%) O/C arány 

(%) C  O  N  

kezeletlen ABS 94,1 2 3,9 2 

plazmakezelt ABS 79 15,5 5,5 20 
 

Az áttekintő spektrumon látható csúcsok szűk környezetét a továbbiakban kis 

lépésközzel, nagy felbontással vizsgáltam. A C és N atomok kémiai kötési állapotait a nagy 

felbontású C-1s és N-1s fotoelektron csúcsok görbeillesztésével határoztam meg. A kezeletlen 

ABS minta felületén csak egy N-1s kémiai kötési állapot található 399,8 eV-nál, amely az R-CN 

kötésnek felel meg. A plazmával kezelt minta esetében egy további csúcs jelenik meg 402 eV 

körül, amely az NH4
+ kötésnek felel meg. A kezeletlen ABS lemez esetében a C-1s csúcshoz 

két csúcs illeszthető 285 eV-nál és 286,5 eV-nál, amelyek a C-H/C-C kötéseknek, illetve a 

C-OH/R-CN kötéseknek felelnek meg. Az R-CN kötés 286,3 eV-nak felel meg, de 

dekonvolúcióval nem lehet elkülöníteni a C-OH-tól. A plazmával kezelt ABS lemezek esetében 

a 285 eV-nak és 286,5 eV-nak megfelelő C-1s fotoelektroncsúcs mellett 289 eV-nál egy 

harmadik kémiai kötésállapot is azonosítható, amely az R-O-C=O és C-O-H kémiai kötéseknek 

felel meg (8. táblázat.). 

8. táblázat. A kötésállapotok megoszlása nitrogén- és szénatomok esetén 

Kötésállapotok 

megoszlása (%) 

N 1s C 1s 

R-CN NH4
+ C-H / C-C R-CN / C-O-H R-O-C=O / N-C=O 

kezeletlen ABS 100 0 84,8 15,2 0 

plazmakezelt ABS 82,3 17,7 56,8 31,9 11,3 
 

Az ABS és a PA6 összeférhetetlenek, ami eltérő fizikai-kémiai természetüknek 

tulajdonítható. A két anyag között sem erős kötések (pl.: H-kötések), sem gyengébb másodlagos 

kötések kialakulása nem valószínű a polaritás alapú összeférhetetlenségük miatt. Az XPS-

vizsgálatok alapján, a plazma valószínűleg az ABS telítetlenségeit és nitrilcsoportjait oxidálja, 

mivel ezek az ABS legreaktívabb csoportjai. Az XPS-vizsgálatok eredményei alapján a 

plazmakezelés által kiváltott kémiai reakciók egyik valószínűsíthető mechanizmusát a 101. 

ábra. szemlélteti. A plazmakezelés gyökös vagy akár vegyes mechanizmusú reakciókat is 

lehetővé tesz, ezért a bemutatott reakció útvonala csak egy lehetséges megoldás. A 

plazmakezelést formálisan OH- addícióként kezeltem. A molekuláris átrendeződések, a 

plazmában vagy a környezetben lévő nedvesség hatására protoncsere formájában mehetnek 

végbe. 
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101. ábra. Az ABS előgyártmány felületének plazmakezelés hatására bekövetkező, kémiai átalakulásának 

egyik lehetséges mechanizmusa. Az XPS-vizsgálatokkal kimutatott új funkciós csoportok piros színnel 

jelölve 

A dipólus alapú kölcsönhatások kialakulása ebben az esetben is korlátozott az apoláris 

aromás egységek jelenléte miatt. A nitrilcsoportok amiddá és karboxiláttá alakulása a belépő 

hidroxilcsoportok mellett jelentősen megnöveli a H-hidak kialakulásának lehetőségét. Ezek a 

szerkezeti módosítások akár 9 kémiailag különböző H-kötés kialakítását teszik lehetővé az ABS 

és a PA6 között (102. ábra.). Ennek eredményeként jöhet létre a plazmakezelés hatására az 

eredetileg egymással összeférhetetlen ABS előgyártmány és a ráfröccsöntött PA6 borda között 

számottevő nagyságú kötőerő. 
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102. ábra. A lehetséges H-kötések a felületmódosított ABS és a kezeletlen PA6 között (a H-kötések nem a 

pontos kölcsönhatásokat jelzik, hanem sematikusan mutatják a kötési lehetőségeket az ismétlődő egységek 

donor- és akceptorcsoportjainak száma alapján) 

A plazmakezelés eredményeinek összefoglalása 

A plazmakezelés hatását amorf (PC, PS, ABS) és részben kristályos (PA6, PA6T-RTM) 

alapanyagokon vizsgáltam. A PS/PS esetben az előgyártmányok plazmakezelése a legtöbb 

esetben gátolta a kötés létrejöttét. A borda és az előgyártmány között még adhéziós kapcsolat 

sem alakult ki. A PC/PC ráfröccsöntésekor a plazmakezelésnek nem volt szignifikáns hatása a 

kötésszilárdságra. Az ABS/ABS esetében a plazmakezelés csökkentette a kötési szilárdságot. 

Az apoláris-apoláris kapcsolat poláris-apolárissá alakult, inkompatibilis lett. A PA6/PA6 esetén 

a plazmakezelésnek szilárdságnövelő hatása volt a kötés szilárdságára. A poláris-poláris 

kapcsolatok száma megnőtt, ezért a kötés erősebb lett. 

Az ABS és a PA6 egymással nem összeférhetők, de külön-külön kiváló tulajdonságaik 

vannak (2.3.3. fejezet), ezért a két anyag kombinációival is készítettem plazmakezeléssel 

kiegészített ráfröccsöntéses vizsgálatokat (9. táblázat.). PA6/ABS esetben nem alakult ki kötés 

sem kezelt, sem kezeletlen esetben. Fordítva, az ABS/PA6 kezeletlen esetben nem alakult ki 

kötés, azonban az ABS előgyártmány plazmakezelését követően kötést tudtam létrehozni az 

ABS és a PA6 között. Ennek oka, hogy a plazmakezelés az ABS lánctelítéseit és nitrilcsoportjait 

oxidálja, ami lehetővé teszi számos különböző, másodlagos kötés kialakulását az ABS és a PA6 

molekulaláncok között. 

9. táblázat. A plazmakezelés kötésszilárdságra gyakorolt hatásának összefoglalása  

ABS és PA6 kombinációi esetén Jelölések: Ø: nem alakult ki kötés, : kialakult kötés, (↑): a 

plazmakezelés javította a szilárdságot, (↓): a plazmakezelés rontotta a szilárdságot 

 
ráfröccsöntött borda anyaga 

PA6 ABS 

ABS 
előgyártmány 

kezeletlen Ø  

kezelt  (↑) (↓) 

PA6 
előgyártmány 

kezeletlen  Ø 

kezelt  (↑) Ø (-) 
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6. Összefoglalás 

Doktori disszertációm elején (2.1.1. fejezet) bemutattam a többkomponensű 

fröccsöntési technológiákat, amelyek közül az áthelyezéses ráfröccsöntési technológia 

működési elvével részletesen is foglalkoztam. Ez a ráfröccsöntési megoldás kiválóan 

alkalmazható egyéb munkafolyamatok követő technológiájaként. A kombinált eljárásokkal 

gyártott alkatrészek közül bemutattam néhány olyan korszerű, hibrid struktúrájú alkatrészt, 

amelyek részei lehetnek a mindennapjainkban használt eszközeinknek, például AUDI 

személygépjármű ütközőelem [1], BMW i3 személygépjármű tetőívelem [2]. 

A kombinált technológiákkal gyártott hibrid rendszerek létrehozása során a legnagyobb 

kihívást az anyagok közötti megfelelő kötési szilárdság elérése jelenti. Ezért olyan 

szakirodalmakat kerestem, amelyekben a szerzők ráfröccsöntéssel próbatesteket gyártottak és 

vizsgálták a komponensek között létrejött kötés szilárdságát (2.1.2. fejezet). Mivel a 

ráfröccsöntésnek nincs szabványos mérési, minősítési módszere, ezért egymástól nagyon 

különböző megoldásokat találtam. A legtöbb esetben vagy túl egyszerű (pl.: síklap szerszám 

szenzorok nélkül) vagy túl bonyolult felépítésű (pl.: indexlapos) szerszámokat alkalmaztak, 

amelyek véleményem szerint nem alkalmasak alapkutatásra, mert a sok változtatható paraméter 

miatt túl sok bizonytalanságot visznek a mérésekbe. Pedig a ráfröccsöntés témakörében fontos, 

hogy a hegedést befolyásoló alapvető tényezőket minél egyszerűbben, ismételhetően tudjuk 

vizsgálni. Fontosnak tartom továbbá, hogy a kísérleti szerszámokat korszerű, megbízhatóbb 

szenzorokkal szereljük fel, hogy ezáltal minél pontosabb ismereteket szerezzünk a hegedés 

környezetében kialakuló nyomás- és hőmérsékletviszonyokról. A szakirodalomban használt 

próbatestek egy része piskóta, a másik része pedig T alakú, síklap próbatest volt. A T alakú 

próbatest egy előgyártmányból és a ráfröccsöntött bordából állt össze. Úgy gondolom, hogy 

ezek közül a T próbatestek kialakítása jobban hasonlít az iparban felmerülő ráfröccsöntési 

feladatokhoz, ezért ezt a próbatest-geometriát választottam doktori munkámhoz. A 

próbatesteket több módon vizsgálták. A vizsgálati módszerek közül az egyszerűen 

kivitelezhető, jól ismételhető szakítóvizsgálatot választottam. 

A próbatest kialakításakor azért is tartottam előnyösnek a T alakú próbatest-geometriát, 

mert ebben az esetben akár más technológiával készült alkatrészeket is használhattam 

előgyártmányként. Ez a másik technológia lehet a 2015-től intenzíven kutatott T-RTM 

technológia, amellyel kompozit alkatrészek gyárthatók. Ez egy új technológia, ezért nincs 

részletes ismeretünk a terméktervezési, a szerszámozási és a gyártási irányelvekről. A 

szakirodalomban talált információk alapján bemutattam a T-RTM technológia működését és a 
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kutatásokban fellelhető szerszámok felépítését, előnyeit, hátrányait (2.2.1. és 2.2.2. fejezet), 

amelyekkel kiegészítettem szerszámtervezési ismereteimet. 

A ráfröccsöntéssel készült hibrid alkatrészek gyártásához elengedhetetlen olyan 

alapismeretekre szert tenni, amelyeket a folyamatok egyszerűsítése útján lehet megszerezni, 

ezért a ráfröccsöntés témájú szakirodalmakat lépcsőzetesen dolgoztam fel. Bemutattam az 

amorf és a részben kristályos anyagokkal dolgozó kutatásokat (2.3.1. fejezet), majd a hőre 

lágyuló mátrixú kompozit előgyártmányokra történő ráfröccsöntés (2.3.2. fejezet) eddigi 

eredményeit. Külön fejezetben (2.3.3. fejezet) tárgyaltam a ráfröccsöntéskor használt 

előgyártmányok felületének módosítási lehetőségeit, különös tekintettel a plazmakezelésre. A 

szakirodalmi összegzést és kritikai elemzést követően pontosítottam célkitűzésemet 

(2.4. fejezet). 

A saját munkám első részében (4. fejezet) az irodalomkutatás eredményeit felhasználva, 

kifejlesztettem egy egyedi mérési módszert, amellyel az egymásra fröccsöntött alapanyagok 

között kialakuló kötés szilárdságát lehet vizsgálni. A mérési módszerhez egyedi próbatestet, 

ráfröccsöntő szerszámot és egy szakítóbefogót fejlesztettem. Az egy- és kétkomponensű 

T-RTM eljárás vizsgálatához olyan univerzális próbatesteket fejlesztettem, amelyek 

felhasználhatók a ráfröccsöntési kísérleteimhez. A próbatestek gyártásához pedig olyan T-RTM 

szerszámokat terveztem, amelyekkel a T-RTM eljárás vizsgálható és továbbfejleszthető.  

A saját munkám kísérleti részében (5. fejezet) ráfröccsöntéses vizsgálatokat végeztem. 

Bemutattam a hőmérséklet és utónyomás kötési szilárdságra gyakorolt hatását amorf és részben 

kristályos anyagok ráfröccsöntése esetén (5.2. fejezet). Részben kristályos PA6 alapanyagokkal 

ráfröccsöntési kísérleteket végeztem (5.3.1. fejezet) és bizonyítottam, hogy állandó kristályos 

részarány esetében a kristályos módosulatok fajtája befolyásolja a kötés szilárdságát. A 

továbbiakban PC alapanyagokat fröccsöntöttem (5.3.2) és bizonyítottam, hogy abban az 

esetben, ha a hőre lágyuló alapanyag szilárdsága függ is annak molekulatömegétől, az anyag 

saját anyagából készült előgyártmányára fröccsöntése esetében a kötés szilárdsága már 

független az anyag molekulatömegétől. Végül, a T-RTM technológiával készült 

előgyártmányokra fröccsöntöttem (5.3.3. fejezet). A ráfröccsöntés sikeres volt, és a létrejött 

kötés szilárdsága megközelítőleg a kétharmada volt a PA6/PA6 anyagok egymásra 

fröccsöntésekor kialakult kötés szilárdságának. A két alapanyag kapcsolata és a 

ráfröccsöntéssel kombinált T-RTM technológia tovább tökéletesíthető az általam kifejlesztett 

mérési módszerek és szerszámok segítségével. 

Az egymásra fröccsöntött komponensek kapcsolatát az előgyártmányok felületének 

módosításával befolyásoltam (5.4.1. fejezet). ABS alapanyag ráfröccsöntésével kimutattam, 
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hogy az előgyártmány felületi érdességének kötésszilárdságra gyakorolt hatása az 

ömledékhőmérséklet növelésével csökken. Kisebb ömledékhőmérsékletnél számít a felületi 

érdesség nagysága, míg a nagyobb ömledékhőmérséklet esetében a felületi érdesség elveszíti 

hatását a kapcsolódó felületek (érdességi csúcsok) összeolvadása miatt. 

A továbbiakban az amorf és részben kristályos anyagok ráfröccsöntési kísérleteit 

kiegészítettem az előgyártmányok plazmakezelésével, és vizsgáltam a plazmakezelés kötés 

szilárdságra gyakorolt hatását (5.4.2., 5.4.3., 5.4.4. fejezet). Ráfröccsöntéssel kombináltam az 

egymással összeférhetetlen ABS és PA6 alapanyagokat (5.4.5. fejezet). Kísérleteimmel 

bizonyítottam, hogy nagy szilárdságú kapcsolat hozható létre közöttük, ha az ABS 

előgyártmányt sűrített levegős plazmakezelésnek vetjük alá a PA6 ráfröccsöntése előtt. Az ABS 

előgyártmány plazmakezelését követően kötést tudtam létrehozni az ABS és a PA6 között. 

Ennek oka, hogy a plazmakezelés az ABS lánctelítéseit és nitrilcsoportjait oxidálja, ami 

lehetővé teszi számos különböző, másodlagos kötés kialakulását az ABS és a PA6 

molekulaláncok között. Ez az eredményem segíthet az előnyös tulajdonságokkal rendelkező 

ABS és PA6 anyagok hibrid alkatrészekben való együttes felhasználásában. 

6.1.1. Eredmények hasznosulása 

Az általam kifejlesztett új mérési módszerrel egymásra fröccsöntött alapanyagok között 

kialakuló kötés szilárdsága vizsgálható. A mérési módszer ráfröccsöntéshez használt 

alapanyagfejlesztésekhez használható oly módon, hogy új anyagok, anyagpárok fejlesztésénél 

az adalékanyagok, erősítőanyagok, egymással összeférhető vagy összeférhetetlen alapanyagok 

kötésszilárdságra gyakorolt hatását lehet vele vizsgálni. A segítségével különböző felületi 

érdességű, vagy eltérő módokon felületkezelt előgyártmányokkal végezhetők vizsgálatok. A 

mérési módszer előnye, hogy tetszőleges technológiával (Pl.: fröccsöntés, extrudálás, 

3D nyomtatás, T-RTM technológia, stb.) készült előgyártmányokkal használható. A 

ráfröccsöntési technológia szimulációs modelljeinek (pl.: hegedés modellezése fröccsöntési 

szimulációs szoftverekben) továbbfejlesztéséhez is felhasználható, hiszen a kísérletek nagy 

biztonsággal megismételhetők. 

Az egy- és kétkomponenses T-RTM technológiához kifejlesztett vizsgálati rendszerrel 

termoplasztikus mátrixú kompozit termékek fejlesztését, valamint a T-RTM technológia 

folyamatainak vizsgálatát tettem megvalósíthatóvá. 

A munkámmal kimutattam, hogy az egymással összeférhetetlen ABS és PA6 

anyagpárok között erős kapcsolat hozható létre ráfröccsöntéssel, ha az ABS előgyártmányt 
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ráfröccsöntés előtt sűrített levegős plazmával kezeljük. Ez az eredmény alapja lehet az 

ABS-PA6 alapanyagból készült hibrid termékek fejlesztésének. 

A PA6/PA6 ráfröccsöntéses kísérleteimmel igazoltam, hogy a kis 

szerszámhőmérsékleten gyártott – több  kristálymódosulatot tartalmazó – előgyártmányokra 

fröccsöntéssel nagyobb kötési szilárdság érhető el, mint a nagy szerszámhőmérsékleten 

gyártottakkal. Ezzel az eredménnyel a PA6/PA6 ráfröccsöntéskor az anyagok közötti kötés 

szilárdságának optimuma könnyebben beállítható. További előny, hogy kevesebb energiát kell 

felhasználni az előgyártmányok előállításához a kisebb szerszám- és ömledékhőmérséklet 

használatával. 

6.1.2. További megoldásra váró feladatok 

Alapvető továbbfejlesztési feladat a T-RTM technológia beállításainak termékre 

(alakjára, méretére, stb.) gyakorolt hatásainak vizsgálata. Fontos feladatnak tartom a T-RTM 

szerszámok viselkedésének vizsgálatát nagyszériás gyártás esetében. Különös tekintettel a 

tömítőrendszer elemeinek vizsgálatára. További fejlesztési irány a T-RTM előgyártmányokra 

ráfröccsönthető anyagok kutatása, és az optimális fröccsöntési technológia kidolgozása. A 

T-RTM technológia várhatóan nagyméretű alkatrészek (pl.: járművek karosszéria elemei) 

gyártására is alkalmas lesz az alapanyag kis viszkozitása miatt. Ezért a jelenlegi mérési 

módszert célszerű kiegészíteni dinamikus ejtődárdás vizsgálatokkal (pl.: Charpy-féle ütve 

hajlító vizsgálat, ejtődárdás vizsgálat, stb.), amelyekkel az alkatrészek valós terhelése még 

jobban közelíthető. 

A ráfröccsöntés szempontjából továbbfejlesztési lehetőség a ráfröccsöntő szerszám 

beömlőrendszerének cseréje hidegcsatornásról fűtöttcsatornásra. Ezzel az ömledék 

hőmérsékletét a hegedési felülethez még közelebbi pontban lehetne szabályozni, ami tovább 

csökkenthetné a mérési folyamat sztochasztikus jellegét.  
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6.1.3. Tézisek 

Kutatómunkám eredményeit az alábbi tézispontokban foglaltam össze: 

I. Tézis 

Kifejlesztettem egy egyedi mérési módszert, amellyel egymásra fröccsöntött 

alapanyagok között kialakuló kötés szilárdságát lehet vizsgálni. A mérési módszer része egy 

egyedi próbatest, a gyártásához szükséges fröccsöntő szerszám és egy egyedi, 

szakítóvizsgálathoz használható befogó. A mérési módszerrel kimutathatóvá tettem 

ráfröccsöntés esetén a technológiai beállítások, az egymással összeférhető és összeférhetetlen 

alapanyagok, erősítő– és adalékanyagok, valamint az előgyártmányok felületi érdességének és 

az előgyártmányok felületkezelésének hatását a kötési szilárdságra. A mérési módszer 

alkalmazhatóságát poliamid (PA Durethan B30S, Lanxess), akrilnitril-butadién-sztirol (ABS 

Terluran GP35, BASF), polikarbonát (PC Makrolon 2205, 2405, 2805, Covestro), polisztirol 

(PS Edistir N3560, N3840, N3910, Eni), polipropilén (PP MOL Tipplen H145 F), T-RTM 

eljárással gyártott poliamid (T-RTM AP-Nylon ε-kaprolaktám, Brüggemann) és öntött 

poliamid (MetAlCu Trade, PA6 lemez (Mg katalizálású)) alapanyagokkal végzett 

kísérleteimmel igazoltam [130, 136-146]. 

 

II. Tézis 

Kifejlesztettem több olyan kísérleti, nagy hőmérsékleten (~160 °C) üzemelő, 

szabályozott paraméterekkel (nyomás, hőmérséklet) működő szerszámot, amelyekkel az egy- 

és kétkomponensű termoplasztikus reaktív gyantainjektálás (T-RTM) technológiai 

jellemzőinek (vákuum vagy nitrogén alkalmazása, anyagkeveredés hatásfoka, prégelés), és 

termékének geometriai sajátosságainak (termékvastagság, bevonat, habmag, borda) hatása 

elemezhető.  

A kísérleti szerszámok alkalmazhatóságát KraussMaffei préssel, KraussMaffei RimStar 

Thermo 8-8 adagolóegységgel (KraussMaffei Technologies GmbH, München, Németország) 

és Engel Insert 200V/200H/80 kétkomponensű fröccsöntőgéppel, Engel D60 adagolóegységgel 

(Engel Austria GmbH, St. Valentin, Ausztria) gyártott ε-kaprolaktám (AP-Nylon, 

L. Brüggemann GmbH & Co. KG, Németország) alapanyag, nátrium-kaprolaktamát iniciátor 

(Brüggolen C10, L. Brüggemann GmbH & Co. KG, Németország) és hexametilén-1,6-

dikarbamoil kaprolaktám aktivátor (Brüggolen C20P, L. Brüggemann GmbH & Co. KG, 

Németország) felhasználásával igazoltam [147, 148]. 
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III. Tézis 

Bizonyítottam, hogy részben kristályos PA6 alapanyagok egymásra fröccsöntése esetén 

a kötés szilárdsága növelhető az előgyártmánygyártó szerszám hőmérsékletének 

csökkentésével. Különböző szerszámhőmérsékelteken készített előgyártmányokból vett 

mintákon végzett DSC és XRD vizsgálatokkal kimutattam, hogy a hőelvonás sebességének 

növelésével a kristályos részarány nem befolyásolható, azonban a  kristálymódosulat aránya 

növelhető. Az előgyártmány felületi rétegében kialakuló  kristálymódosulat kisebb 

rendezettségével elősegíti a hatékonyabb hegedést ráfröccsöntés esetén. Állításomat 

240, 260, 280, 300 °C ömledékhőmérséklettel és 40, 60, 80, 100 °C szerszámhőmérséklettel 

gyártott PA6 (Durethan B30S 000000, Lanxess GmbH) alapanyagú előgyártmányok 

felhasználásával bizonyítottam. 

 

IV. Tézis 

Kísérletileg igazoltam, hogy különböző molekulatömegű és ebből következően 

különböző szilárdságú, fröccsöntéssel feldolgozható polikarbonát (PC) alapanyagok saját 

anyagukra fröccsöntése esetén, az előgyártmány és a ráfröccsöntött borda között kialakult kötés 

szilárdsága független az anyag molekulatömegétől. Állításomat PC (Covestro Makrolon 2205, 

2405, 2805) alapanyagokkal, 260, 280, 300, 320, 340 °C ömledékhőmérsékleten gyártott 

próbatestek vizsgálatával igazoltam. 

 

V. Tézis 

Bizonyítottam, hogy ráfröccsöntéskor az előgyártmány felületi érdességének 

kötésszilárdságra gyakorolt hatása az ömledékhőmérséklet növelésével csökken. Kisebb 

ömledékhőmérséklet esetén számít a felületi érdesség, mivel a kapcsolódó felület nagyságával 

arányos a tapadás nagysága, de nagyobb ömledékhőmérsékleten a felületi érdesség a 

kapcsolódó felületek összeolvadása miatt elveszíti hatását. Állításomat ABS (Terluran GP-35, 

INEOS Styrolution) anyagon, 240-300 °C hőmérséklettartományban 3 különböző felületi 

érdességű (Ra 0,03±0,01 µm; 2,86 ± 0,64 µm; 11,53 ± 1,48 µm) előgyártmány-sorozat 

felhasználásával igazoltam [130].  
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VI. Tézis 

Igazoltam, hogy az egymással összeférhetetlen ABS és PA6 anyagpárok között 

kapcsolat hozható létre ráfröccsöntéssel, amennyiben az ABS előgyártmány felületét sűrített 

levegős plazmakezelésnek vetjük alá. A plazmakezelés hatására csökken az ABS felületén 

mérhető maximális haladó peremszög, tehát a felület egyre nedvesíthetőbbé válik. XPS 

vizsgálatok alapján a plazmakezelés az ABS telítetlenségeit és nitrilcsoportjait oxidálja, ami 

lehetővé teszi erősebb másodrendű kémiai kölcsönhatások kialakulását az ABS és PA6 között. 

Állításomat ABS (Terluran GP-35, INEOS Styrolution) és PA6 (Durethan B30S 000000, 

Lanxess GmbH) anyagok felhasználásával, kontaktszög és XPS mérésekkel bizonyítottam 

[125]. 
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