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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 és a BMW 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. 

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. 

Ezek közül a járműgyártás szempontjából a poliamidok ígéretesek, a jó mechanikai 

tulajdonságok, jó kopásállóság és magas olvadási hőmérséklet miatt. 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 polimerizáció útján a 
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szerszámban in-situ polimerizálódik. Az így készült hőre lágyuló mátrixú T-RTM alkatrészek 

újrahasznosíthatók, és nagy előnyük, hogy hegesztéssel javíthatók. 

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. 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. 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. 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 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, 
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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, 

– 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 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

A ráfröccsöntéses kísérleteimhez amorf és részben kristályos, hőre lágyuló 

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

használtam (1. 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. 

1. 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 

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. 
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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. 

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. 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. 
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Plazmakezelő berendezés 

A plazmakezeléses vizsgálataimhoz saját plazmakezelő egységet fejlesztettem 

(1. ábra.). 

 
1. 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 

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. Kísérleteimhez az előgyártmányokat egy cserélhető betétes, 

hidegcsatornás szerszámmal készítettem. Három különböző felületi érdességű cserebetétet 

használtam, 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 állapítottam meg.  
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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 

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. Az elemzőkamra alapnyomása 2×10-9 mbar, a mérés érzékenysége 

0,1% volt. 

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 

érdességét (Ra) és az egyenetlenség magasságát (Rz) vizsgáltam. Minden próbatest és 

szerszámbetét esetén 9 területen, 3-3 ismétléssel végeztem méréseket. Az eredményekből 

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

magasságát. 
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4. Összefoglalás és az eredmények hasznosulása 

Doktori disszertációm elején 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 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. 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 közül 

a T alakú próbatestek kialakítása hasonlít legjobban az iparban felmerülő ráfröccsöntési 

feladatokhoz, ezért ezt a próbatest-geometriát választottam doktori munkámhoz. A próbatestek 

vizsgálatához 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 

kutatásokban fellelhető szerszámok felépítését, előnyeit, hátrányait, 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, majd a hőre lágyuló mátrixú 



Boros Róbert 

 

12 

kompozit előgyártmányokra történő ráfröccsöntés eddigi eredményeit. Külön fejezetben 

tárgyaltam a ráfröccsöntéskor használt előgyártmányok felületének módosítási lehetőségeit, 

különös tekintettel a plazmakezelésre. A szakirodalmi összegzést és kritikai elemzést követően 

pontosítottam célkitűzésemet. 

A saját munkám első részében 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 ráfröccsöntéses vizsgálatokat végeztem. Bemutattam 

a hőmérséklet és utónyomás kötési szilárdságra gyakorolt hatását amorf és részben kristályos 

anyagok ráfröccsöntése esetén. Részben kristályos PA6 alapanyagokkal ráfröccsöntési 

kísérleteket végeztem és bizonyítottam, hogy állandó kristályos részarány esetében a kristályos 

módosulatok fajtája befolyásolja a kötés szilárdságát. A továbbiakban PC alapanyagokat 

fröccsöntöttem 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. 

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. ABS alapanyag ráfröccsöntésével kimutattam, 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. Ráfröccsöntéssel kombináltam az egymással összeférhetetlen 

ABS és PA6 alapanyagokat. Kísérleteimmel bizonyítottam, hogy nagy szilárdságú kapcsolat 
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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 másodlagos kémiai kölcsönhatások kialakulását az 

ABS és PA6 között. Ez az eredményem segíthet az előnyös tulajdonságokkal rendelkező ABS 

és PA6 anyagok hibrid alkatrészekben való együttes felhasználásában. 

 

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 

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. 
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5. Tézisek 

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 [1-12]. 

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 [13, 14]. 

III. Tézis 

Bizonyítottam, hogy részben kristályos PA6 alapanyagok egymásra fröccsöntése esetén 

a kötés szilárdsága növelhető az előgyártmánygyártó szerszám hőmérsékletének 
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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 [6].  

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 [6].  
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