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JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

Latin betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

a hődiffúziós tényező (thermal diffusivity) m2/s 

Δa* 
színtér koordináta: zöld-piros átmenetbeli különbség (coordinate of 

colorspace: red-green transition) 
- 

A 
próbatest kiindulási keresztmetszete (initial cross-section of 

specimen) 
mm2 

Aü ülepedett rész nagyságának aránya (sediment ratio) - 

A1 
a WLF-egyenlet illesztési paramétere (data fitting parameter of WLF 

equation) 
- 

A2 
a WLF-egyenlet illesztési paramétere (data fitting parameter of WLF 

equation) 
K 

b próbatest szélessége (specimen width) mm 

Δb* 
színtér koordináta: kék-sárga átmenetbeli különbség (coordinate of 

colorspace: yellow-blue transition) 
- 

Bi Biot-szám (Biot number) - 

c konstans a Vas-Nagy-egyenletnél (constant at Vas-Nagy equation) g/h 

cm 
Avrami-típusú összefüggés illesztési paramétere (data fitting 

parameter of Avrami equation) 
- 

cp fajhő (heat capacity) J/kg·K 

d szemcse átmérője (particle diameter) m 

DI duktilitási index (ductility index) - 

D1 
adatokra illesztett paraméter a WLF-egyenletnél (constans at WLF 

equation) 
Pa s 

EFmax 
maximális erőig elnyelt ütőmunka (impact work absorbed to 

maximum force) 
J 

Etotal 
első nullátmenetig elnyelt ütőmunka (impact work absorbed to the 

first zero transition) 
J 

Et húzó rugalmassági modulus (tensile modulus) MPa 

ΔE színkülönbség (color difference) - 

f 
adatokra illesztett paraméter az Avrami-típusú egyenletnél 

(constant at Avrami equation) 
1/h 

F erő (force) N 

Fo Fourier-szám (Fourier number) - 

g nehézségi gyorsulás (acceleration of gravity) m/s2 

h próbatest vastagsága (specimen thickness) mm 

ΔHcc 
hidegkristályosodáshoz tartozó entalpiaváltozás (cold 

crystallization enthalpy) 
J/g 

ΔHkr 

elméletben 100%-ban kristályos minta kristályolvadásához tartozó 

entalpiaváltozás (enthalpy change for crystal melting of a 100% 

crystallinity) 

J/g 

ΔHm kristályolvadáshoz tartozó entalpiaváltozás (melting enthalpy) J/g 

i ülepedés sebességére jellemző tényező (sedimentation rate factor) min 

k gyökkitevő a Vas-Nagy-modellnél (radical exponent of Vas-Nagy 

equation) 
- 



 

viii   

l próbatest hossza (length of specimen) mm 

l0 formaüreg hosszúsága (length of mold cavity) mm 

L alátámasztási távolság (support distance) mm 

ΔL*  
színtér koordináta: képpontok színeinek világosságbeli eltérése 

(coordinate of colorspace: lightness) 
- 

Δl hosszúság változása (change in length) % 

me minta valós tömegváltozása (real mass change of specimen) g 

m(t) 

minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegnövekedése 

a minta vízfelvétel előtti tömegéhez képest (increase in mass of 

sample at a given time compared to initial mass of sample) 

g 

mm(t) 
monomer kioldódásának folyamata az idő függvényében (process of 

dissolution of monomer content as a function of time) 
g 

mv(t) 
minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömege (mass of 

sample at a given time) 
g 

mve minta vízfelvétel előtti tömege (initial mass of sample) g 

m∞ 
minta telítődési nedvességtartalma (sample saturation moisture 

content) 
g 

mm∞ minta monomer tartalma (monomer content of the specimen) g 

M függvény maximuma (maximum of the function) % 

Mt minta teljes magassága (total height of sample) - 

Mü ülepedett rész teljes magassága (total height of sedimentation part) - 

n 
kitevő a Cross-WLF-modellnél (power exponent at Cross-WLF 

model) 
- 

Nfel minta felvett nedvességtartalma (moisture content of the specimen) % 

P nyomás (pressure) bar 

Q tömegáram (flow rate) g/s 

q q=1/k, kitevő a Vas-Nagy modellnél (q=1/k, exponent of Vas-Nagy 

equation) 
- 

s próbatest lehajlása (deflection of the sample) mm 

t idő (time) s 

t* vízfelvétel időpillanata (moment of water uptake) h 

t0 oldószer kifolyási ideje (solvent flow time) s 

t1 oldat kifolyási ideje (solution flow time) s 

Tb becsülni kívánt hőmérséklet (temperature to be estimated) °C 

Tc kristályosodási hőmérséklet (crystallization temperature) °C 

Tg üvegesedési átmeneti hőmérséklet (glass transition temperature) °C 

Tk környezeti hőmérséklet (environmental temperature) °C 

Tm kristályolvadási hőmérséklet (melting temperature) °C 

T0 szerszám hőmérséklet (mold temperature) °C 

Üi(t) 
számított ülepedési érték adott időpillanatban (calculated 

sedimentation at a given time) 
% 

νü szemcse ülepedési sebessége (particle sedimentation rate) m/s 

X kristályos részarány (percentage of crystallinity)  % 

x 
a minta jellemző mérete: a vastagság fele (characteristic size of the 

sample: half of the thickness) 
m 
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x1,y1 
kaprolaktám rendszer tetejének koordinátái (coordinates of the top 

of caprolactam system) 
- 

x2,y2 
kémcső aljának koordinátái (he coordinates of the bottom of test 

tube) 
- 

x3,y3 
ülepedett rész tetejének koordinátái (the coordinates of the top of 

sedimentation part) 
- 

 

Görög betűk 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés, érték Mértékegység 

α alfa kristálymódosulat (alpha crystal modification) - 

αc fajlagos ütőmunka (impact work) kJ/m2 

α* hőátadási tényező (heat transfer coefficient) W/m2·K 

γ gamma kristálymódosulat (gamma crystal modification) - 

�̇� nyírósebesség (shear rate) 1/s 

ε relatív nyúlás (elongation) - 

η ömledék viszkozitása (viscosity of melt) Pa·s 

ηf folyadék viszkozitása (liquid viscosity) Pa·s 

ηrel relatív oldatviszkozitás (relative viscosity) - 

η0 nullviszkozitás (zero-shear viscosity) Pa·s 

ϑc 

a próbatest közepére vonatkozó dimenziótlan hőmérsékleti 

érték (dimensionless temperature for the center of the 

specimen) 

- 

ϑf 
a próbatest falára vonatkozó dimenziótlan hőmérsékleti érték 

(dimensionless temperature for the wall of the specimen) 
- 

λ hővezetési tényező (thermal conductivity) W/m·K 

ρf folyadék sűrűsége (fluid density) kg/m3 

ρPA6 PA 6 sűrűsége (density of PA 6) kg/m3 

ρs szemcse sűrűsége (particle density) kg/m3 

σh 
határhajlító feszültség (flexural stress at conventional 

deflection) 
MPa 

σM húzószilárdság (tensile strength) MPa 

σ1 
ε1=0,05% nyúláshoz tartozó feszültség érték (stress at 0.05% 

elongation) 
MPa 

σ2 
ε2=0,25% nyúláshoz tartozó feszültség érték (stress at 0.25% 

elongation) 
MPa 

τ* kritikus nyírófeszültség (critical shear stress) Pa 

φ adalékanyag tömegaránya (filler content) - 

 

Rövidítések 

Rövidítés Megnevezés 

Activator0 N-acetil-kaprolaktám (N-acetylcaprolactam) 

AFM atomerő mikroszkópia (atomic force microscopy) 

Al2O3 alumínium-oxid (aluminum oxide) 

APS aminopropil-trietoxi-szilán (aminopropyl triethoxy silane) 

APTEOS 3-aminopropil-trietoxi-szilán (3-aminopropyltriethoxysilane) 



 

x   

ATR csillapított teljes visszaverődés (attenuated total reflection) 

AQ-103  fröccsöntött termékek felületi minőségének definiálására vonatkozó szabvány 

(standard for the definition of surface quality of injection molded parts) 

B30S polikondenzációs poliamid 6 (polycondensation polyamide 6) 

CF szénszál (carbon fiber) 

CL ε-kaprolaktám (ε-caprolactam) 

CNC cellulóz nanokristály (cellulose nanocrystal) 

CNF szén nanoszál (carbon nanofibers) 

CO2 szén-dioxid (carbon dioxide) 

C10 nátrium-kaprolaktamát (sodium caprolactamate) 

C1 magnézium-bromid kaprolaktám (magnesium bromide caprolactam) 

C20P hexametilén-1,6-karbamoil kaprolaktám (hexamethylene-1,6-carbamoyl 

caprolactam) 

DSC differenciál pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry)  

dTG derivatív termogravimetria (derivative thermogravimetry) 

DU adagolóegység (dosing unit) 

DU1 adagolóegység – előgyártmányért felelős (dosing unit 1) 

DU2 adagolóegység – bevonati rétegért felelős (dosing unit 2) 

EDS energiadiszperzív spektroszkópia (energy dispersive spectroscopy) 

FR égesgátló (flame retardant)  

FR-PA 6 égésgátolt poliamid 6 (flame retardant polyamide 6) 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Fourier-transform infrared 

spectroscopy) 

G grafit (graphite) 

GF üvegszál (glass fiber) 

G-M mesterkeverék grafitból és ε-kaprolaktámból (masterbatch from graphite and 

caprolactam) 

GO grafén-oxid (graphene oxide) 

G-O olvadt ε-kaprolaktámhoz hozzákevert grafit (graphite mixed into molten 

caprolactam) 

G-S szilárd ε-kaprolaktámhoz hozzákevert grafit (graphite mixed into solid form of 

caprolactam) 

HDT hőalaktartási hőmérséklet (heat deflection temperature) 

IMC szerszámon belüli felület bevonatolási technológia (in-mold coating) 

IM grade polikondenzációs poliamid 6 granulátumból fröccsöntött minta (injection molded 

specimen from polycondensation polyamide 6 granules) 

LOI oxigénindex; éghetőség-vizsgálati módszer (Limited Oxygen Index) 

MCA melamin-cianurát (melamine cyanurate) 

MPS 3-(trimetoxiszilil)propil-metakrilát (3-trimethoxysilyl propyl methacrylate) 

PA poliamid (polyamide) 

PA 6 poliamid 6 (polyamide 6) 

PA 6.6 poliamid-6,6 (polyamide 6.6) 

PU poliuretán (polyurethane) 

RIDFT kettős szerszámozású gyantainfúzió (resin infusion between double flexible 

tooling process) 

RIM reaktív fröccsöntés (reactive injection molding) 
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ROP gyűrűfelnyitásos polimerizáció (ring opening polymerization)  

RTM gyantainfúzió (resin transfer molding) 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy) 

SiC szilícium-karbid (silicon carbide) 

SiO2 szilícium-dioxid (silica) 

SMC előgyártmány présformázáshoz (sheet molding compound)  

MCF őrölt szénszál (milled carbon fiber) 

MCF-M mesterkeverék szénszál őrleményből és ε-kaprolaktámból (masterbatch from 

milled carbon fiber and caprolactam) 

MCF-S szilárd ε-kaprolaktámhoz hozzákevert szénszál őrlemény- (milled carbon fiber 

mixed into solid form of caprolactam) 

TA talkum (talcum) 

TA-M mesterkeverék talkumból és ε-kaprolaktámból (masterbatch from talcum and 

caprolactam) 

TA-S szilárd ε-kaprolaktámhoz hozzákevert talkum- (talcum mixed into solid form of 

caprolactam 

TGA termogravimetriás analízis (thermogravimetric analysis) 

Ti titán (titanium) 

TiO2 titán-dioxid (titanium dioxide) 

TiO2a nanoméretű, anatáz titán-dioxid (nanosized, anatase titanium dioxide) 

TiO2r nanoméretű, rutil titán-dioxid (nanosized, rutile titanium dioxide) 

TiO2rt felületkezelt, nanoméretű, rutil titán-dioxid (nanosized, rutile titanium dioxide 

with surface treatment) 

TiO2µ mikroméretű, rutil titán-dioxid (microsized, rutile titanium dioxide) 

TiO2µ-M 
mesterkeverék mikroméretű, rutil titán-dioxid és ε-kaprolaktámból (masterbatch 

from microsized, rutile titanium dioxide and caprolactam) 

TiO2µ-S 
szilárd ε-kaprolaktámhoz hozzákevert mikro méretű, rutil titán-dioxid - 

(microsized, rutile titanium dioxide mixed into solid form of caprolactam) 

Tko kristályolvadási kezdeti hőmérséklet (initial temperature of crystal melting) 

Tkcs kristályolvadási csúcshőmérséklet (peak temperature of crystal melting) 

T-RTM  hőre lágyuló gyanta injektálási technológia (thermoplastic resin transfer molding) 

T-RTM (re) T-RTM technológiával gyártott, ledarált és fröccsöntött minta (T-RTM recycled 

specimen) 

T-ZnOw tetra-tű alakú cink-oxid (tetra-needle-shaped zinc oxide) 

UL-94 Underwriters Laboratories által szabványosított éghetőség-vizsgálati módszer 

(Flammability Test Method standardised by Underwriters Laboratories) 

UV-VIS  UV-látható spektrofotometria (UV-Visible spectroscopy) 

VOC illékony szerves vegyületek (Volatile Organic Compounds) 

ZnO cink-oxid (zinc oxide) 
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1. BEVEZETÉS 

Napjainkban a járműgyártás, autóipar, vízi- és légiközlekedés, a sportszergyártás 

és a hadiipar is rendkívül gyorsan fejlődő ágazat. Ezeknél a szektoroknál egyik fontos 

tervezési kritériumként jelenik meg a súlycsökkentés és az alkatrészek mechanikai 

tulajdonságainak javítása, mint például szilárdság, merevség vagy akár a teherbíró 

képesség. Gazdasági oldalról közelítve mérvadó tervezési szempont a sorozatgyártás 

egyik alappillére, a gyártási ciklusidő csökkentése. Mindemellett figyelembe kell 

vennünk a termékek gyártásához felhasznált energiát és az újrahasznosíthatóságot is. 

Az elmúlt évtizedekben növekvő tendenciát mutatva számos alapanyag- és 

technológia-fejlesztés indult el ebbe az irányba [1]. 

A kompozit anyagok jelentős szerepet kapnak a műszaki rendeltetésű alkatrészek 

területén. A polimer kompozitok egyik nagy előnye, hogy sűrűségük az acél 

sűrűségének ötöde, az alumíniuménak körülbelül a fele, ezáltal alkalmazásukkal 

jelentős tömegcsökkenés érhető el. A tömegcsökkenés kedvez az új, elsősorban 

belsőégésű motoros autók szén-dioxid (CO2) kibocsátását szigorító előírásoknak, 

amely szerint a megengedett legnagyobb érték 2020-ra 95 g/km, 2030-ra pedig 75 g/km 

[2]. A kompozitok felhasználásának jelenleg is igen nagy hányadát teszi ki a járműipar 

[3, 4]. 

Ma már alapvető elvárás a termék komplexitása mellett azok 

újrahasznosíthatósága, ami főként a hőre lágyuló polimer mátrixú kompozitok 

alkalmazását indokolja. A hőre lágyuló polimerek jó merevséggel, hőállósággal és 

nagy szilárdsággal rendelkeznek, azonban elterjedésüket gátolja, hogy egyes szálas 

erősítőanyagokat nehéz vagy bonyolult műveletekkel lehet megfelelően átitatni. 

Ennek oka, hogy ömledék állapotban a polimer viszkozitása túl nagy (10-100 Pa·s). A 

gépkocsigyártásban a tömegtermelést viszont csak nagyfokú automatizálással lehet 

fenntartani. Erre a problémára jó megoldást jelenthet az ε-kaprolaktám (CL) 

alkalmazása, amely olvadék állapotban kis viszkozitással (3-5 mPa·s) [5] rendelkezik 

és a felhasználásakor anionos gyűrűfelnyitásos polimerizáció során poliamid 6 (PA 6) 

állítható elő belőle. A kaprolaktámot már régóta ismerjük, mint alapanyagot, 

elsősorban a poliamid szálgyártás területéről. Az eddigi kutatások főként a 

polimerizáció folyamatának optimalizálására, a folyamat gyorsítására, illetve a 

termékválaszték bővítésére irányultak. Az utóbbi időben a kompozitok területén 

megnövekedtek a különböző erősítő textil rendszerek (üvegszál (glass fiber – GF), 

szénszál (carbon fiber – CF), szőtt, kötött, fonatolt, nemszőtt, hibrid rendszer) 

átitatására irányuló vizsgálatok. Arra vonatkozóan, hogy a polimer mátrix milyen 

adalékanyagokkal társítható, és tulajdonságait milyen adalékanyagokkal és hogyan 

lehet módosítani, jelenleg kevés szakirodalom áll rendelkezésre, habár az utóbbi 5 

évben ez egyre népszerűbb kutatási téma [6]. 

Az eredetileg hőre keményedő műanyagokat feldolgozó reaktív transzferöntés 

(RTM - Resin Transfer Molding) mintájára kidolgozott, úgynevezett hőre lágyuló 

gyanta injektálási technológia (T-RTM - Thermoplastic Resin Transfer Molding) nagy 

termelékenységű és magas szinten automatizálható, ipari körülmények között is 
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alkalmazható eljárás. Az anionosan polimerizálható CL (amelyet önthető vagy reaktív 

poliamidnak neveznek, és félkész termékek, lemezek, csövek készülnek belőle) 

kidolgozása és gyártása során szerzett tapasztalatok jó alapot szolgáltattak a speciális 

feldolgozásához. A T-RTM eljárás újdonsága az, hogy kidolgoztak egy olyan jól 

automatizálható rendszert, amelyben a CL-t úgy keverik össze az aktivátorral és az 

iniciátorral, hogy a reakció csak a szerszámban (in situ), a beinjektálás után induljon 

meg, ahol néhány perc alatt be is fejeződik. Az eljárás nedvességtől tökéletesen elzárt 

környezetben, zárt rendszerben megy végbe. A polimerizáció különlegessége, hogy a 

PA 6 végtermék olvadáspontja alatt játszódik le, tehát a folyékony CL úgy alakul át 

szilárd poliamiddá, hogy közben a polimer nem kerül ömledék állapotba. A 

polimerizáció során keresztkötéseket nem tartalmazó, hőre lágyuló polimert kapunk. 

A kompozit gyártása esetén az előformázott, akár különleges rétegrendben kialakított 

erősítőanyagot a zárható, temperált szerszámba helyezik. Amennyiben a kompozit 

tulajdonságait módosítani szeretnénk, a hagyományos eljárás során bizonyos 

szemcsés adalékanyagok nem alkalmazhatók, mert azt a szövet kiszűri, így 

inhomogenitás alakul ki a termékben. Ezért a kompozit rétegre egy funkcionális 

bevonati réteg létrehozása szükséges, amely már tartalmazza a megfelelő töltő- és 

adalékanyagokat [5, 6]. 

Kutatásom fő célja egy olyan T-RTM technológiai eljárás kidolgozása, amely 

egyaránt alkalmas az CL-ból, anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval, PA 6 

mátrixú, szálerősítésű kompozit létrehozására, és alkalmas az anyagában azonos PA 6 

alapú, de az alkalmazási igényekhez adalékokkal módosított felületi bevonat 

előállítására. Ennek a komplex rendszernek a kidolgozásához szükséges 

részletesebben megismernem az anionos gyűrűfelnyitásos polimerizáció során 

előállított PA 6 tulajdonságait, az adalék- és töltőanyagokat, illetve ezek hatását a 

polimerizációs folyamatra, és a PA 6 tulajdonságaira. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Ebben a fejezetben bemutatom a CL anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációját, az 

ehhez alkalmazható technológiákat és az így előállított PA 6 tulajdonságait. Kitérek az 

alapanyag adalékolhatóságára és az ily módon elért tulajdonságbeli változásokra, 

ezután a bevonat létrehozásához alkalmazható eljárásokra. Végül ismertetem az 

előállított komplex rendszer vizsgálati módszereit, minősítési eljárásait és 

újrafeldolgozhatóságát. 

2.1. PA 6 előállítása ε-kaprolaktámból 

A poliamid (PA) termoplasztikus, részben kristályos, heterogén szénvázú szerves 

polimer. Kitűnő műszaki tulajdonságai miatt kiemelkedő fontosságú alapanyag. 

Kiváló mechanikai és súrlódási tulajdonságainak, szívósságának, ütés-, hő-, kopás- és 

vegyszerállóságának köszönhetően előszeretettel alkalmazzák különböző gépészeti 

alkatrészek, mint pl. siklócsapágyak, fogaskerekek, üzemanyagálló csövek és egyéb 

gépjárműalkatrészek alapanyagaként. A textilipar szál formában nagy mennyiségben 

használja fel, pl. utcai- és sportruházat, szőnyegek, kárpitok stb. alapanyagaként. 

Továbbá műszaki textíliaként, mint pl. kötelek, hevederek, valamint tömlők, 

szállítószalagok és gumiabroncsok karkaszához is jelentős a felhasználása [4, 8]. A 

poláros amid csoportnak köszönhetően hidrofil jellemzőkkel rendelkezik.  

A poliamidok olyan polimerek, amelyek főláncában amid csoport (-CO-NH-) 

található. Számos poliamid típus létezik, amelyek a monomerek száma és szénláncuk 

hossza szerint csoportosíthatók. A PA 6 monomerje, a kaprolaktám hat szénatomot 

tartalmaz, míg a poliamid 6,6 (PA 6,6) adipinsavból és hexametilén diaminból készül, 

amelyek szintén 6-6 szénatomot tartalmaznak [4]. Az első felfedezés a PA 6,6 volt, amit 

Carothers amerikai kémikus és kutatócsoportja 1935-ben fejlesztett ki a DuPont 

vállalatnak. A PA 6-ot először Schlack német vegyész 1938-ban állította elő 

polikondenzációs eljárással. Az anionos polimerizációra vonatkozó információk 

1941-ben jelentek meg először [7]. 

2.1.1. ε-kaprolaktám 

Az anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval előállított PA 6 kiindulási monomere 

az ε-kaprolaktám (1. ábra). Az ε-kaprolaktám (CL) (C6H11NO) a laktámok közé tartozó 

szerves vegyület. A laktámok az amino-karbonsavak gyűrűs, belső amidjai. 

Monomeregysége: [−NH−(CH2)5−CO−]n [9-11]. A CL kellemetlen szagú, pelyhes 

formájú anyag [12]. Folyékony halmazállapotban színtelen, szilárd halmazállapotban 

fehér színű kristályos anyag, amely jó nedvszívó képességgel rendelkezik. Jól oldódik 

vízben és bizonyos szerves oldószerekben (pl. alkoholokban), forráspontja 268 °C, 

olvadáspontja 68 °C [9-11]. Folyadék halmazállapotban a vízéhez hasonló 

viszkozitással rendelkezik (3-5 mPa·s), ezáltal feldolgozása során akár kis nyomások 

mellett is nagy szerszámkitöltési sebesség érhető el.  

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lakt%C3%A1m&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aminosav
https://hu.wikipedia.org/wiki/Amid
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Oldhatos.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Viz.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Forras.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Olvadas.htm
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1. ábra ε-kaprolaktám [9] 

2.1.2. CL anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációja 

A CL-ból, anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval történő PA 6 előállításának (2. 

ábra) kezdő lépése során a ciklikus CL monomerek egy része negatív töltöttségű 

állapotba kerül az iniciátor segítségével lezajló hidrogén protonjának elvonása miatt 

(1. lépés). Ennek köszönhetően anionosan aktivált monomerek képződnek, amelyek a 

semleges töltésű monomerek karbonil csoportjához történő kapcsolódásuk során azok 

gyűrűit felnyitják (2. lépés). Ezt követően egy gyors töltés átrendeződés zajlik le, a 

keletkezett negatív töltésű molekulák újabb monomerektől vonnak el 

hidrogénatomokat (3. lépés). Ennek a reakciónak az eredményeként ún. nitrogén-

acillaktám növekedési gócok és új aktivált monomerek keletkeznek. A 

polimerizációnak a hidrogénelvonástól a növekedési gócok létrejöttével bezárólag 

tartó szakaszát iniciálásnak nevezzük. Ezek után az aktivált monomerek a polimerlánc 

végeken található növekedési gócokra sorozatosan kapcsolódnak, majd a 

monomergyűrű felnyílásával növelik a polimerlánc hosszát, amit propagációnak 

nevezünk (4. lépés). Az elhasznált aktivált monomerek minden propagációs lépés után 

regenerálódnak, ezáltal koncentrációjuk megközelítően konstans a reakció során. A 

propagáció addig tart, amíg a monomer-polimer közötti termodinamikai egyensúlyt 

el nem éri a rendszer.  

 
2. ábra CL anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációja [14] 

Ez a 100%-ban nem végbemenő folyamat magyarázata annak, hogy az anionos 

gyűrűfelnyitásos polimerizáció során mindig vannak el nem reagált monomerek és 

rövidebb láncok, amelyekben a reakció részlegesen ment vége. A folyamat végén 
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elérhető végső konverziót a termodinamikai egyensúly határozza meg. A 

gyűrűfelnyitásos polimerizációnak ezt a típusát, ahol a töltött állapotba kerülő 

részecskék maguk a monomerek, nem pedig a láncvégi utolsó csoportok, aktivált 

monomer mechanizmusnak nevezzük [13-15]. 

A folyamat lejátszódásához szükséges iniciáló rendszer iniciátorból (monomer 

kötéseinek felnyitása, növekedési gócok létrehozása) és aktivátorból (folyamat 

gyorsaságának szabályozása) áll. Az iniciáció lehet kationos (savas, cationic) vagy 

anionos (bázikus, anionic). A CL gyűrűfelnyitásos (ROP – Ring Opening 

Polymerization) reakciója során többnyire anionos iniciátorokat használnak, 

jellemzően nátrium-kaprolaktamátot (C10) vagy magnézium-bromid-kaprolaktámot 

(C1). Ezesetben melléktermék létrejötte nélkül, nagy molekulatömegű polimer 

termékek keletkeznek. Az aktivátor lehet direkt vagy indirekt. Indirekt aktivátorként 

többnyire izocianátokat alkalmaznak. Az aktivátor oldatot az iniciátoroshoz 

hasonlóan készítik, különbség, hogy hexametilén-1,6-karbamoil kaprolaktám (C20P) 

vagy N-acetil-kaprolaktámot (Activator0) homogenizálnak a nedvességmentes 

kaprolaktámmal. A leggyakoribb iniciátor-aktivátor kombináció a C10-C20P [16-21]. 

A laktámok anionos polimerizációját két hőmérséklet-tartományban lehet 

elvégezni, a PA 6 kristályolvadási hőmérséklete (Tm) alatt vagy fölött. A Tm 210-225 °C 

tartományban helyezkedik el. A Tm alatti polimerizációt előnyben részesítik, mivel a 

polimerizáció és a kristályosodás egyszerre zajlik le és ezáltal nagy konverziót 

(96-99%) és magas kristályosságot (40-50%) eredményez. Az olvadékból 

kikristályosodott PA 6 alacsonyabb kristályossági értéket mutat (30-40%). A Tm alatti 

polimerizáció egyik legfontosabb előnye, hogy az alacsony hőmérséklet miatt nincs 

szükség további hűtésre. A Tm feletti polimerizációt ritkán alkalmazzák, mivel az 

alacsony molekulatömegű monomerek koncentrációjának emelkedését (akár 

8-10 m/m%) eredményezi. Ez befolyásolja a termék végső tulajdonságát, ezért ezek 

utólagos eltávolítása szükséges. Általában további feldolgozásra szánt polimerek 

előállítása miatt alkalmazzák [18, 19, 22]. 

2.1.3. Alkalmazható feldolgozástechnológiák 

A PA 6 előállítható CL anionos gyűrűfelnyitásos in situ polimerizációjával ipari és 

laboratóriumi körülmények között is: öntéssel, rotációs öntéssel, vákuuminfúzióval, 

pultrúzióval, különböző additív gyártástechnológiákkal vagy T-RTM technológiával. 

A polimerizációs reakció laborkörülmények között az úgynevezett együst-reakció 

módszerrel valósítható meg a legegyszerűbben (3. ábra). Ennek a módszernek az első 

lépése a CL teljes megolvasztása inert (nitrogén védőgázas) közegben. Érdemes 

mechanikai keverést is alkalmazni, ami az adalékanyagok diszperzív keveredését és a 

megfelelő homogenitás elérését segíti. Második lépésben bekeverésre kerül az 

aktivátor és az iniciátor. A harmadik lépésben a hőmérséklet emelésének, valamint az 

iniciátor jelenlétének hatására elindul, és az aktivátornak köszönhetően viszonylag 

rövid idő (3-5 perc) alatt lezajlik a polimerizációs folyamat. A polimerláncok 
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kialakulása miatt a viszkozitás fokozatosan megemelkedik. A mechanikai degradáció 

elkerülése érdekében ennél a lépésnél a mechanikai keverést már nem szabad 

alkalmazni. A polimerizációs folyamat lejátszódása után a minta eltávolítható a 

tartályból [18].  

 
3. ábra: PA 6 in situ polimerizációjának folyamata laboratóriumi körülmények között, 

együst-reakcióval [18] 

Az in situ polimerizációs eljárás gravitációs öntési technológia során is alkalmazható, 

amely szintén a szilárd halmazállapotú, kristályos CL megolvasztásával kezdődik. Az 

iniciátort és az aktivátort tartalmazó keverékeket külön tartályokba adagolják, hogy 

elkerüljék a polimerizáció idő előtti beindulását. Az oldatokat általában 1:1 arányban 

keverik össze az alakadó szerszám előtt, majd bejuttatják a szerszámba, amely az 

alapanyag olvasztási hőmérsékleténél magasabb hőmérsékletű. A CL hidrofil jellege 

miatt a tárolásához és feldolgozásához is nedvességmentes, vákuum vagy 

nitrogén/argon, azaz inert atmoszféra szükséges [16-21].  

A még mindig újdonságnak számító T-RTM technológia az iparban már az 1980-as 

évek óta használt gyanta infúziós (RTM - Resin Transfer Molding) technológia, illetve 

a szövet erősítésű hőformázás (Reinforced Thermoforming) előnyeire épül. Az RTM 

technológiával térhálós mátrixú kompozit termékek állíthatók elő, amelyek jellemző 

mátrix anyaga az epoxi-, a poliészter- és a vinilészter gyanta. Az RTM technológia fő 

előnyei közé sorolható, hogy különböző szövet rétegrenddel viszonylag rövid 

ciklusidő alatt és jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kompozitok állíthatók 

elő. Ellenben a térhálós alapanyagból készült végtermék anyagában nem 

úrjahasznosítható, mivel nem lehet megömleszteni. A hőformázás egy olyan eljárás, 

amelyben állandó keresztmetszetű, hőre lágyuló polimer lemezt melegítünk fel a 

megfelelő hőfokra, majd hideg présszerszámmal formáljuk. A hőformázás előnyei 

közé sorolhatók a rövid ciklusidő, az alkatrészek hegeszthetősége, az alkalmazott 

alapanyagból adódóan a reciklálhatóság, illetve fröccsöntéssel való kombinálás során 

a komplex geometria kialakítása [5]. 

A T-RTM technológia (4. ábra) során a CL-ot két egyenlő részre osztva, két külön 

tartályban, egyik felét iniciátorral, másikat aktivátorral adalékolva megolvasztják 

(100-110 °C). Az erősítőrendszerből kivágott megfelelő méretű és alakú elemek 

egymásra fektetésével kialakítják a termék tervezett rétegrendjét az alakadó 
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szerszámban. Amennyiben szükséges, egy külön szerszámban történhet a szövet 

előformázása, amely során a kialakuló geometria az előformázás előtt felvitt 

kötőanyagnak (binder) köszönhetően kerül rögzítésre. Ezt követően a magasabb 

hőmérsékletű (130-190 °C), zárt szerszámban elhelyezett erősítőszövetek közé 

injektálják kis nyomással az olvadt elegyet, amely kis viszkozitásának köszönhetően 

alkalmas a folytonos erősítőstruktúra átitatására. Az iniciátort és aktivátort tartalmazó 

két komponens közvetlenül a szerszámba jutáskor, a két elegy anyagáramának 

köszönhetően keveredik össze egymással, mielőtt átitatná az erősítőstruktúrát. Az 

erősítőstruktúra teljes átitatása és a nagy száltartalom elérése érdekében a két 

szerszámfelet a nagy nyomás eléréséig (~110 bar) zárják össze [5, 24-26]. Napjainkban 

már foglalkozik néhány kutatás a T-RTM technológiával előállított, többségében 

szövet erősítésű PA 6 kompozitok fejlesztésével és vizsgálatával [27-38].  

 
4. ábra T-RTM berendezés elvi felépítése: A – nitrogénforrás, B – adagolóegység, C – hideganyag 

csapda, D – vákuumszivattyú, E – keverőfej, F – szerszámtartó egység, G – szerszám, H – szálas 

előforma, I – CL és iniciátor keverékét tartalmazó tartály, K – CL és aktivátor keverékét tartalmazó 

tartály [18] 

A T-RTM technológia automatizálhatóságának köszönhetően alkalmas kiváló 

minőségű alkatrészek tömeggyártására. Az autóiparban már több helyen is 

megjelentek a T-RTM technológiával gyártott alkatrészek. Elsősorban sport- és 

versenyautókba, valamint elektromos járművekbe szereltek ilyen alkatrészeket. 

Sorozatban elsők között egy Volkswagen B-oszlop belső merevítését [39], illetve a 

Roding Roadster R1 típusú autó tetővázát készítették el ezzel a technológiával, 

70 V/V%-os száltartalmú kompozitból, ahol erősítőanyagként üvegszál-szénszál 

hibrid szerkezetet használtak [40]. Nemrégiben pedig a Fraunhofer Intézet gyártott 

laprugót ezzel a technológiával [41]. Azonban mindezidáig PA 6-ból csak 

egykomponensű termékeket gyártottak, a felületi bevonatokat más alapanyagból vagy 

külön lépésben, festéssel vitték fel a termék felületére. 

2.1.4. CL-ból, anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval előállított PA 6 tulajdonságai 

Az elmúlt években számos kutatócsoport foglalkozott a CL anionos, 

gyűrűfelnyitásos polimerizációjával, azonban közülük csak kevesen használtak 
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T-RTM technológiát a minták előállítására. A kutatók elsősorban laboratóriumi 

körülmények között előállított mintákon tanulmányozták az iniciátor és az aktivátor 

mennyiségének és típusának hatását a polimerizációs folyamatra, valamint azt, hogy 

a polimerizációs paraméterek hogyan hatnak a létrehozott PA 6 morfológiai, termikus 

és mechanikai tulajdonságaira. 

 

Az aktivátor és az iniciátor hatása a polimerizáció folyamatára 

Az iniciátor és aktivátor típusának, illetve mennyiségének a hatását több 

kutatócsoport is vizsgálta. Rijswijk és társai [17] öntéssel előállított PA 6 mintákon 

vizsgálták a különböző típusú és mennyiségű iniciátor (C10, C1) és aktivátor (C20P, 

Activator0) hatását a kialakult konverzióra 150 °C-os polimerizációs hőmérsékleten. 

Kimutatták, hogy a termék méretétől és geometriájától függően csökkenthető vagy 

növelhető a gyártási ciklusidő az iniciátor, vagy az aktivátor mennyiségének a 

növelésével (5. ábra). Az aktivátor mennyiségének növelésével több gócpontot tudunk 

kialakítani a rendszerben, ahonnan a láncfejlődés megindul, így növelhető a reakció 

sebessége. Ezenfelül az aktivátor funkcionalitásának az emelésével is növelhető a 

reakciósebesség, pl. mono- helyett difunkciós aktivátor alkalmazásával közel felére 

csökken a végső konverzió eléréséhez szükséges idő. 0,6 mol% iniciátor és aktivátor 

alkalmazása mellett a C10-C20P párosításával hatszor gyorsabban elérhető a 

97-99%-os konverzió, mint a C1-C20P esetén. Továbbá kimutatták, hogy a 

C1-Aktivátor0 kombinációja esetén is elegendő volt a 2-3 perces ciklusidő a közel 

100%-os konverzió eléréséhez [17].  

  
a) b) 

5. ábra A minták konverziófoka a polimerizációs idő függvényében, különböző aktivátor, illetve 

iniciátor társítások (a) és mennyiségek (b) mellett 150 °C-on [17] 

Yan és társai [27] kísérleteik során CL/C10/C20P rendszerből, folytonos 

szálerősítéssel, együst-reakciós eljárással készítettek PA 6 mintákat. A kutatók 

megállapították, hogy az ömledék aktivátor-tartalmának nagy hatása van a 

polimerizáció sebességére és a polimer molekulatömegére (6. ábra). Az aktivátor 

tartalom növelésével a polimerizáció sebessége ugyan nő, azonban ez túl rövid 

feldolgozhatósági időt eredményez az erősítőrendszer szálkötegeinek megfelelő 

átimpregnálásához. Továbbá kimutatták, hogy a C20P aktivátor tartalom növelésével 

növekszik a molekulatömeg, a kristályos részarány, a hajlító- és szakítószilárdság is. 
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6. ábra Az aktivátor-tartalom hatása a CL átlagos molekulatömegére és a kompozit mátrix 

anyagának a kristályos részarányára [27] 

Szőke [42] kutatásokat végzett a C10-C20P megfelelő arányának megtalálására a 

lehető legnagyobb konverziófok elérése érdekében. A mintákat 150 °C-on 

polimerizálta 5 percig, mert mérései alapján ezt találta az optimális polimerizációs idő-

hőmérséklet párosításnak. Ezzel az idő-hőmérséklet párosítással, 3-3 m/m% C10-C20P 

arány mellett 99,5%-os konverziót ért el (M7.1). 

A CL hidrofil jellegéből adódóan fontos figyelembe venni a levegő 

nedvességtartalmát, ugyanis a komponensek által adszorbeált nedvesség 

inhibeálhatja a polimerizációs folyamatot. Ehhez kapcsolódóan számos kutatás 

született, ahol azt vizsgálták, hogy az iniciátor (C10) és aktivátor (C20P) mennyisége 

hogyan kompenzálja a nedvesség káros hatását [41, 43-47]. A kutatásokban a 

reakcióelegyekhez meghatározott mennyiségű vizet adagoltak. Egyszerű 

sztöchiometriai számításokkal meghatározták, hogy az elegyben használt 4 m/m% 

iniciátort már 0,068 m/m% víz is képes teljesen inhibeálni [44]. 2 m/m% C10 és 1 m/m% 

C20P jelenlétében 0,02 m/m%, illetve 5 m/m% C10 és 2,5 m/m% C20P tartalom esetén 

pedig a megfelelő polimerizáció 0,08 m/m% víztartalomig lehetséges, ennél nagyobb 

vízmennyiség esetén a folyamat nem megy végbe 6 perc alatt sem. 5 m/m% C10 és 

2,5 m/m% C20P mellett 0 m/m% víz esetén a reakció ideje 34 másodperc, 0,08 m/m% 

víz esetén pedig 255 másodperc volt [45]. Ebből is következtethetünk arra, hogy a víz 

jelenléte főleg az iniciátor aktivitását károsítja, és ezek inhibeálásával nem képződik 

elég aktív centrum, amiből a polimerizáció megindulhatna [48]. Az iniciátor 

kölcsönhatását a vízzel Wendel és Herzog kutatócsoportjának [45, 49] vizsgálati 

eredményei is bizonyítják, amely szerint az iniciátoron adszorbeálódott víz teljes 

mennyisége elreagált, deszorpció nem volt kimutatható. Ezzel ellentétben a CL és az 

aktivátor esetében történt deszorpció, de a mérési eredmények maradó 

nedvességtartalomra utalnak, ami szárítással nem távolítható el.  

 

Polimerizációs paraméterek hatása 

A polimerizációs paraméterek hatását vizsgálva néhány kutatócsoport [17, 25] arra 

a következtetésre jutott, hogy az anionos iniciátor rendszerrel társított CL Tm alatt 

lezajló polimerizációja szimultán zajlik a kristályosodással, 140-170 °C-os 
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szerszámhőmérséklet tartományban. A magas hőmérséklet vagy nagy fűtési sebesség 

hatására a polimerizáció megelőzi a kristályosodást. Ellenben egyes kutatások [50, 51] 

szerint az anionos iniciátor rendszerrel társított CL polimerizációja és kristályosodása 

elválasztható folyamatok. Továbbá a PA 6 polimerizációja, illetve kristályosodása függ 

az iniciátor és az aktivátor koncentrációjától [17]. 

Rijswijk és társai [17] 2 mol% C1 és 1,2 mol% C20P hozzáadásával tanulmányozták 

a polimerizációs hőmérséklet hatását az idő függvényében. Arra a következtetésre 

jutottak, hogy 130 °C-on polimerizált minta esetén a kristályos részarány igen magas 

és a kialakult kristályok körbezárják a monomereket mielőtt polimerizálódnának. A 

polimerizáció során 145-150 °C-on a legnagyobb a kristályos frakció, körülbelül 50% 

[41, 52]. A 150 °C-os szerszámhőmérséklet és 5 perces polimerizáció során 99,5%-os 

konverzió érhető el (M7.1) [42]. Yan és társai [27] kísérleteik során vizsgálták a 

polimerizációs hőmérséklet hatását 150-190 °C között, valamint a polimerizációs idő 

hatását 5-120 perces időintervallumban, 180 °C-os szerszámhőmérsékleten. A 

C10:C20P aránya 2:1 volt. A C20P mennyiségét 0,5-1,5 m/m%, a C10-ét pedig 

1-3 m/m% között változtatták. Megállapították, hogy a polimerizációs hőmérséklet 

növelésével a kristályos részarány csökken, ellenben az oldatviszkozitásból számított 

átlagos molekulatömeg 1,08·104-ről 1,22·104-re növekedett (7. ábra).  

  

a) b) 

7. ábra A polimerizációs hőmérséklet (a) és a polimerizációs idő (b) hatása a PA 6 átlagos 

molekulatömegére és a kristályos részarányára [27] 

Ennek oka, hogy a magas hőmérséklet gyorsíthatja a polimerizációt, aminek hatására 

nagy molekulatömegű polimer keletkezik. Ennek további okát nem magyarázták. 

Továbbá a molekulatömeg növekedése kihat a mechanikai tulajdonságokra is, például 

a szakító- és a hajlítószilárdságot növeli. A polimerizációs idő növelésének hatására a 

molekulatömeg számottevően nem változik, viszont a kristályos részarány 60 percig 

jelentősen megnő és beáll egy adott értékre. Erre a jelenségre szintén nem adtak 

magyarázatot a szerzők. Ez a tendencia megfigyelhető a szakítószilárdság értékeknél 

is. 

Egy másik kutatás [53] keretében tovább vizsgálták a hőmérséklet hatását a 

konverzióra, a kristályosságra, a molekulatömegre, a mechanikai tulajdonságokra és a 
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sűrűségre. A kísérletekhez C1-et és C20P-t használtak. Kimutatták, hogy a 

hőmérséklet növelésével javultak a mechanikai tulajdonságok, a folyamat reakció 

sebessége és a kialakult polimer molekulatömege is, aminek oka az elágazó 

láncreakció. Az elágazó láncreakciót a karbamoil-kaprolaktám váltja ki, amely egy 

kaprolaktám által blokkolt izocianát. 160 °C feletti hőmérsékleten blokkolási reakció 

megy végbe, szabad izocianát csoportokat eredményezve. Egy második lépésben ezek 

a reakcióképes csoportok reagálhatnak a PA 6 amid funkciós csoportjával elágazási 

pontot képezve. Az ilyen típusú reakciók mind a mono-, mind a difunkciós karbamoil-

kaprolaktám aktivátorok esetében előfordulnak, azonban a difunkciós aktivátoroknál 

jelentősebbek, mivel minden láncvég aktív marad az elágazás után. Továbbá 

magasabb hőmérsékleten alacsonyabb a konverzió, ami magyarázható a 

polimerizációs egyensúly eltolódásával a monomer irányába. Ezenfelül a kristályosság 

is csökken. A kristályosodás során a hajtogatott polimerláncok között, a 

hidrogénkötések miatt olyan nagyok az intermolekuláris kölcsönhatások, hogy a 

monomer távozik a kristályokból, feltéve, hogy a kristályosodás sebessége elég 

alacsony ahhoz, hogy ezt lehetővé tegye. Tehát a kristályos fázisok 

monomermentesek, ami azt jelenti, hogy a gyűrű-lánc egyensúly csak az amorf 

régióban létezik. Tekintettel arra, hogy a kristályos fázisok konverziója 100%, a PA 6 

teljes konverziója csökkenhet alacsonyabb kristályosság mellett. Magasabb 

hőmérsékleteken a láncok mozgékonysága nagyobb, ekkor kevesebb kristályos rész 

képződik a gyorsabban lezajló polimerizációs folyamat miatt, de az ekkor képződő 

lánc-elágazási pontok is gátolják a kristályosodást. A konverzió csökkenésével 

csökken az olvadáspont is, a jelen lévő monomer tartalom miatt. Az olvadáspontot 

csökkenthetik a kristályhibák és kristálymódosulatok is. A PA 6-nál két stabil 

kristálymódosulatot különböztetünk meg, amelyek az α és a γ. A β kristálymódosulat 

instabil, hűtés során átalakul egy stabil módosulatba, gyakorlati jelentősége nincs. Az 

α a szabályosabb kristályos szerkezetének köszönhetően nagyobb termikus és 

mechanikus stabilitással rendelkezik, itt a láncok nyújtott állapotban vannak. 

Kristályolvadási hőmérséklete ~223 °C, míg a γ-é ~215 °C. Ez utóbbinál a láncok 

csavarodott állapotban vannak, amely hatására a közöttük lévő kötések szöge is 

megváltozik, ez eredményezi a kisebb stabilitást [54]. 

A kristályok képződése miatti zsugorodás mikroüregek keletkezéséhez vezethet. 

Alacsony hőmérsékleten a kristályosodás sebessége elegendően nagy lehet ahhoz, 

hogy a kis viszkozitású CL ne tudja kitölteni a zsugorodásból származó üregeket. 

Ezekben a nyomás lokálisan alacsonyabb lehet, ami a monomer párolgásához is 

vezethet. Az optimális polimerizációs hőmérsékleten a lehető legkevesebb üreg 

keletkezik, megfelelő kristályosodás mellett. Ez az optimum tiszta PA 6 esetén 

140-150 °C között, de kompozit esetén magasabb hőmérsékleten található [53].  

Ben és társai [55] szintén C1-C20P kombinációt alkalmaztak vizsgálataik során. 

Erősítés nélküli és vágott üvegszállal adalékolt PA 6 tulajdonságait vizsgálták. 

140 °C-os polimerizációs hőmérséklet esetén 40% körüli kristályos részarányt értek el 

(8. ábra), amikor is az el nem reagált monomer aránya 0-2 m/m% volt. 200 °C-on 

25%-ra csökkent a kristályos részarány, a maradó monomer tömege pedig az 
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5 m/m%-ot is elérte. Újraolvasztás után a kristályos részarány egységesen 20% körüli 

értékre csökkent, az eredeti szerszámhőmérséklettől függetlenül. Az in situ 

polimerizált minták eredményeit összehasonlították a polikondenzációval létrehozott 

granulált polimerből előállított próbatestek vizsgálati eredményeivel, ahol a kristályos 

részarány egységesen 20% körül alakult. Az in situ polimerizáció magas kristályos 

részaránya arra vezethető vissza, hogy a kristályosodási folyamat a polimerizációval 

egyszerre jön létre, és mivel a folyamat elején még nincsenek nagy molekulatömegű 

láncok, így a kristályok sokkal szabadabban nőhetnek, mint újraolvasztáskor, amikor 

már a viszonylag nagy molekulatömegű makromolekulák esetén sztérikusan gátolttá 

válik a kristályosodás folyamata. A kutatók a magasabb hőmérsékleten készített 

próbatestek rossz mechanikai tulajdonságait a maradék monomer jelenlétével 

magyarázták. Az optimális polimerizációs hőmérsékletnek a 160 °C-ot tartották. 

További fontos eredmény, hogy az üvegszálak jelenléte nem befolyásolja a 

kristályosodási folyamatot, illetve nem volt különbség az üvegszál erősítésű és az 

erősítetlen polimer kristályos részaránya között.  

  
a) b) 

8. ábra A szerszámhőmérséklet hatása a kristályos részarányra (a) és a maradó monomer 

tartalomra (b), ahol PA 6 – CL-ból in situ polimerizációval előállított PA 6, G-PA 6 – CL-ból in situ 

polimerizációval előállított PA 6 üvegszálerősítéssel, P-PA 6 – polikondenzációs alapanyagból 

előállított PA 6, G-P-PA 6 – polikondenzációs alapanyagból előállított PA 6 üvegszálerősítéssel [55] 

A hajlítóvizsgálat eredményeként azt tapasztalták, hogy a szerszámhőmérséklet 

növelésével csökken a hajlítószilárdság és a hajlító modulus is (9. ábra), ellenben az 

Izod-féle ütőmunka nő [55].  

Rijswijk és társai [56] kutatásuk során 1,2 mol% C10-et és 0,6 mol% C20P-t 

alkalmaztak. A CL-ot nitrogén atmoszférában szárították. Tanulmányozták a 

polimerizált PA 6 kristályossági fokát, molekulatömegét és az elreagált monomer 

arányát. Ők is arra jutottak, hogy a polimerizációs hőmérséklet nagyban befolyásolja 

a láncreakciót, túl alacsony hőmérséklet esetén a kristályosodás sebessége túl gyors, 

nincs ideje minden monomernek elreagálni, túl nagy hőmérséklet esetén pedig a 

kristályos részarány csökken jelentős mértékben. Másrészt, ha a reakció hőmérséklete 

túl magas, a láncok növekedési sebessége nagy, amíg a kristályok képződése 

késleltetett. 
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9. ábra Hajlítószilárdság és hajlító modulus a szerszámhőmérséklet függvényében, ahol PA 6 – 

CL-ból in situ polimerizációval előállított PA 6, P-PA 6 – polikondenzációs alapanyagból előállított 

PA 6 [55] 

Minél nagyobb a molekulatömeg, és minél hosszabbak a molekulaláncok, annál 

jobban csökken azok mozgékonysága, azaz kevésbé képes rendeződni a 

kristályképződés során, ami csökkenti a kristályosság végső fokát. Mérési 

eredményeik alapján 30 perc alatt az összes vizsgált hőmérséklet esetén magas 

konverziót értek el (10. ábra), ami arra utal, hogy amennyiben nem fagyasztjuk be a 

reakciót, azaz nem állítjuk meg a polimerizációs folyamatot, a kristályosodási folyamat 

nem áll meg [56]. Véleményem szerint ennek további magyarázata lehet, hogy magas 

hőmérsékleten az el nem reagált monomerek gyorsabban tudnak kidiffundálni a minta 

felületére. 

 
10. ábra Polimerizációs hőmérséklet hatása a konverziófokra [56] 

Osváth és társai [57] különböző reakcióidők (0,5-5 perc) esetén vizsgálták a létrejött 

PA 6 minták tulajdonságait, 3,2 m/m% C10 iniciátor és 3,2 m/m% C20P aktivátor, 

valamint 170 °C-os szerszámhőmérséklet alkalmazása mellett. A mintákat 

elkészítették a polimerizációs folyamat befagyasztásával és anélkül is. A befagyasztás 

során a mintatartókat hideg víz alá merítették, így azonnal megállították a 

polimerizációs folyamatot. Látható (11. ábra), hogy alacsonyabb reakcióidők mellett, 

befagyasztás nélkül magasabb konverzió érhető el. Ez azt jelenti, hogy a minta 

hőmérséklete elegendő a további polimerizációs láncreakció folytatásához, mivel 

lassan hűl le szobahőmérsékleten. Azonban 3 perces polimerizációs idő után ez az 
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eltérés megszűnik és 96% fölötti konverzió értékek kaphatók. Továbbá 

megállapították, hogy a polimerizációs idő növelésével nő a molekulatömeg [57, 58]. 

 
11. ábra A polimerizációs folyamat befagyasztásával és anélkül elért konverzió a polimerizációs 

idő függvényében [57] 

Rijswijk és társai vizsgálták [56] a különböző polimerizációs hőmérsékleten készült 

minták nedvességfelvételi képességét is 70 °C-on, 62 és 100 RH% esetén. Jól látható (12. 

ábra), hogy magasabb páratartalom mellett jóval nagyobb vízfelvételre képesek a 

minták, illetve a magasabb szerszámhőmérsékleten készült minták több nedvességet 

képesek felvenni, hiszen kisebb kristályos részaránnyal rendelkeznek. 100 RH% 

mellett először a minták tömege nő, majd egy idő után beáll.  

  

12. ábra Különböző szerszámhőmérsékleten készült minták nedvességfelvételi képessége az idő 

függvényében [56] 

Ennek a jelenségnek az egyik magyarázata, hogy az abszorbeált vízmolekulák képesek 

erős hidrogénhíd kötést létrehozni az amorf fázissal, aminek hatására eltávolítják a 

maradék monomert a polimerből, és elfoglalják a helyüket. Ez a víz molekula – 

monomer kiváltás 1:1 mólarányban történik, de mivel a CL molekulatömege több, 

mint hatszorosa a vízének, az ebből eredő tömegcsökkenés jelentős [56]. Ez az állítás 

nem helytálló, hiszen a vízmolekula sokkal kisebb, mint a monomer, továbbá más 

jellegű másodlagos kémiai erők lépnek föl a PA mátrix és a víz között, mint a PA 

mátrix és a monomer között. Egy másik magyarázattal is szolgálnak a szerzők a tömeg 

csökkenésre, miszerint az abszorbeált víz csökkenti az üvegesedési átmeneti 

hőmérsékletet. A 70 °C-os kondicionálási hőmérséklet hatására folyamatos a 

kristályosodás, amely során a kristályos fázis mellett a kristályolvadási hőmérséklet is 
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nő. Ennek következtében csökken az amorf fázis, amely a nedvességet tartalmazza, 

tehát a víz mennyisége is csökken [56]. 

Több kutatásban is vizsgálták a PA 6 nedvességtartalmának a mechanikai 

tulajdonságaira gyakorolt hatását. A PA 6 50 RH%-os páratartalom mellett körülbelül 

2,5%, 100 RH% esetén pedig 9% vizet képes abszorbeálni. Kimutatták, hogy a 

rugalmassági modulus és a szilárdság csökken, a szakadási nyúlás és az ütésállóság 

pedig nő a nedvességtartalom növekedésével [56, 59-61]. 

2.2. Adalékanyagot tartalmazó PA 6 tulajdonságai 

Napjainkban a felhasználók újabb és újabb igényeket fogalmaznak meg a 

termékekkel szemben. Több különböző elvárást támasztanak mind fizikai, mind 

mechanikai tulajdonságok terén, mint például az UV-állóság, csökkentett zsugorodás, 

karc- és kopásállóság vagy akár az újrafeldolgozhatóság.  

A PA 6 tulajdonságai módosíthatók erősítő (elsősorban szálerősítéssel), vagy 

különféle adalékanyagokkal. A szálerősítés történhet rövid- vagy hosszúszálas, illetve 

textilipari technológiával előállított kelmékkel. Ez utóbbi szöveterősítésű kompozitok 

sokkal jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a rövid- vagy hosszú 

vágottszál erősítéseket tartalmazók [27]. A polimerek adalékanyagait a Brit 

Műanyagszövetség 18 fő csoportra osztotta. Ezek közül a legelterjedtebbek a 

töltőanyagok, a színezőanyagok, az égésgátlók és az UV-állóságot elősegítő 

adalékanyagok. Nyolc fő funkciót különböztetnek meg úgy, mint: a feldolgozhatóság 

javítása, vizuális megjelenés javítása, költségcsökkentés, biztonságnövelés, a 

használati idő növelése, a tisztaság- és egészségnövelő funkció, valamint a környezet 

védelmének elősegítése. A folyamatok befolyásolása és a kívánt tulajdonságok 

biztosítása az adalékanyagok helyes felhasználásával történhet, amelyeket a gyártás 

során adalékolnak az alapanyaghoz [62]. 

2.2.1. Szálerősítés hatása 

A CL anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációja során, szálerősített és 

adalékanyaggal társított PA 6 előállításához már néhány esetben ipari T-RTM 

technológiát alkalmaznak, azonban még mindig leggyakrabban annak a laboratóriumi 

körülmények között megvalósítható, egyszerűsített formáját használják fel [32-37, 63, 

64].  

A szálerősítés hatásának vizsgálatára Horsky és társai [28] különböző mennyiségű 

(0-25 m/m%) aminopropil-trietoxi-szilánnal (APS) felületkezelt, illetve nem felülkezelt 

rövidszálú üvegszállal adalékolt PA 6 mintákat készítettek. Az üvegszálat a 

monomerhez adalékolták, mielőtt hozzáadták volna az iniciátort vagy az aktivátort. 

Azt tapasztalták, hogy a felületkezelés hatására nőtt a kristályos részarány, a nyíró 

modulus nem változott, ellenben a folyáshatár és az ütőszilárdság csökkent. Erre a 

jelenségre magyarázatot nem tudtak adni. A C20P aktivátor alkalmazása esetében 
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kiválóak az aminoszilán alapú kapcsolószerek, egyrészt elfedik az üvegszál felszínén 

lévő hidroxil csoportokat, másrészt az aktivátor a bomlása során az egyik izocianát 

csoportjával hozzákapcsolódik a kapcsolószer szabad aminocsoportjához, ezáltal 

urea-híd kötés jön létre az üvegszál és az aktivátor között. Mivel a C20P egy difunkciós 

aktivátor, így a polimerláncok az üvegszál felszínéhez kapcsolódva növekednek, erős 

határfelületi adhéziót létrehozva [65-67]. A kémiai kötések létesítésén kívül az 

erősítőszál felületi érdességének növelése egy további lehetőség a határfelületi adhézió 

javítására [68]. Vágott üvegszál hozzáadásával javítható a PA 6 számos mechanikai 

tulajdonsága. A felületkezeléssel és nagy L/D aránnyal rendelkező rövid szálak 

jellemzően növelik a keménységet, a szakítószilárdságot és a rugalmassági modulust 

[29, 63, 69]. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökken az PA 6 ütésállósága, már 

alacsony száltartalom mellett is. Gabbert és társai [29] 10 m/m%-os 

üvegszáltartalommal 60%-os ütőmunka csökkenést tapasztaltak. Továbbá javult az 

anyag hő- és kopásállósága, valamint csökkent a súrlódási együtthatója [67, 69]. A 

13. ábrán az üvegszál tartalom hatása látható az in situ polimerizációval, öntési 

eljárással előállított PA 6 mechanikai tulajdonságaira. A száltartalom növelése és a 

mért jellemzők között minden esetben megközelítőleg lineáris az összefüggés. A 

szálak véletlenszerű orientációja miatt korlátozott az erősítő hatás, 30 m/m% 

száltartalom mellett 30%-os szakítószilárdság és 20%-os Brinell-keménység növekedés 

érhető el [69]. 

  

a) b) 

13. ábra Üvegszáltartalom mennyiségének a hatása az öntött próbatestek súrlódási tényezőjére és 

kopására (a), illetve a szakítószilárdságára és keménységére (b) [69] 

Zaldua és társai [70] T-RTM technológiával előállított üveg-, illetve szén szövettel 

erősített PA 6 kompozitokat vizsgáltak. Az elkészített kompozit minták 60 m/m% 

üvegszál, valamint 47 m/m% szénszáltartalommal rendelkeztek. Üvegszál 

alkalmazása esetén 44%-os, míg szénszál esetén 26%-os növekedést tapasztaltak a 

kristályos részarányban, tehát mindkét erősítőszövet és azok írezése is gócképzőként 

hathatott a PA 6-ra. Emellett egy nagyságrenddel nagyobb rugalmassági modulus és 

szakítószilárdság értékeket kaptak az erősítetlen alapanyaghoz képest (14. ábra). A 

szénszállal, az üvegszálhoz mérten a magasabb rugalmassági modulusának és 
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szilárdsági értékének köszönhetően, nagyobb mértékű javulás érhető el a mechanikai 

tulajdonságokban [1]. 

 
14. ábra Szénszáltartalom hatása a szakítószilárdságra és a rugalmassági modulusra [30] 

A szervetlen, nanoméretű adalékanyagok gyakran a rendszer szívósságának 

csökkenését eredményezik a merevségnövelés mellett. Erre megoldást jelent a szén 

egyfalú és többfalú nanoszál (CNF) is, azt feltételezve, hogy a megfelelően 

felületkezelt és eloszlatott CNF nem csak hatékony erősítőszálként működik, de 

bizonyos szintig növelheti a PA 6 merevségét is, a szívósság csökkenése nélkül. Huang 

és társai [72] a kísérleteik során 0,1; 0,4 és 0,8 m/m% CNF-et adalékoltak a 

CL-C10-C20P rendszerhez. A polimerizációt 150 °C-on végezték. Az eredmények azt 

mutatták, hogy az in situ polimerizációval előállított PA 6/CNF kompozit merevség és 

szívósság növekedést eredményezett. A szakadási nyúlás jelentős javulást mutatott az 

adalékanyag mennyiségének növelésével. 0,8 m/m% CNF tartalom esetén a 

modulusban 31%-os növekedést figyeltek meg az erősítetlen PA 6-tal szemben. 

Azonban a szívósságban tapasztalt javulás nem annyira számottevő, mint azonos 

mennyiségű grafén-oxid (GO) adalékanyag hozzáadása mellett. Továbbá 0,8 m/m% 

CNF tartalom alkalmazása az Izod ütőszilárdságban 17%-os növekedést 

eredményezett. 

2.2.2. Adalékanyagok alkalmazása 

A polimerek tulajdonságmódosítása, az erősítőrendszerek mellett, adalékanyagok 

alkalmazásával is elérhető. Ezek lehetnek különböző típusúak, formájúak és méretűek. 

Kiválasztásuk az elérni kívánt tulajdonság határozza meg. Az általam elérni kívánt 

tulajdonság a PA 6 UV-állóságának, ezáltal élettartamának növelése. 

 

Adalékanyagok ülepedése 

A PA 6-hoz leggyakrabban adagolt adalékanyagok többek között a titán-dioxid 

(TiO2), a cink-oxid (ZnO), a talkum, a szilícium-dioxid (SiO2), a grafit, a grafén, a 

szilícium karbid (SiC) és melamin, amelyekkel növelhető az alapanyag merevsége, 

hajlítószilárdsága, hővezetése, hőállósága, csökkenthető a vetemedése, illetve a TiO2 

fehér, míg a grafit és a grafén fekete színt kölcsönöz neki [73]. A kis viszkozitású 
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polimerek adalékanyagokkal való társítása során nem szabad figyelmen kívül hagyni 

a részecskék ülepedését. Fontos a minél homogénebb adalékanyag-eloszlás elérése a 

kívánt tulajdonságok egyenletes biztosításáért. Gyakori jelenség, hogy az adalékanyag 

vagy leülepszik az ömledék aljára, vagy felúszik a tetejére. Az ülepedés folyamatának 

ismeretében következtetni lehet például az alkalmazható maximális polimerizációs 

időre, esetleg arra is, hogy mekkora adalékanyag-tartalom várható a felület közelében. 

Mivel az adalékanyagok ülepedését nehéz kimutatni egy polimerben, ezért a legtöbb 

kutatásban helyettesítő mátrixanyagokat (mint például toluol) alkalmaznak. Az 

általam feldolgozott irodalmakban a keveréshez ultrahangos berendezést, a 

vizsgálathoz pedig UV-VIS spektrofotométert alkalmaztak. Zhu és társai [74] 

PA 6/TiO2 nanokompozitokat elemeztek. Etil-glikol oldattal szimulálták kutatásaik 

során a kezeletlen, valamint a szilánnal felületkezelt TiO2 diszpergálhatóságát a 

poliamid ömledékben. A 0,01%-os keveréket 30 percen keresztül keverték. A szilán-

bevonat mennyiségének növelésével az ülepedés sebessége csökken. A legkisebb 

ülepedést 10 m/m% szilán felhasználásával érték el. Baysal és társai [75] ZnO és TiO2 

részecskék ülepedését vizsgálták. Az ülepedési sebességet a Ti és a Zn optikai 

abszorbanciájának nyomonkövetésével határozták meg az idő függvényében. A 

vizsgálati időintervallum 0-24 óra volt. Kutatásuk során nem találtak összefüggést a 

nanorészecskék és a mátrix ülepedési tulajdonságai között. Lin [76] kutatása során 

TiO2-dal társított, in situ polimerizációs nanokompozitokat vizsgált. A mátrix anyagot 

toluollal helyettesítette. 0,2 m/m% kezeletlen, illetve szilános (típusa: MPS - 3-

(trimetoxiszilil)propil-metakrilát) TiO2 adalékanyagot alkalmazott. Az elegyet 

15 percig keverte, majd 10 percig ülepítette. Eredményül azt kapta, hogy minél kisebb 

volt az ülepedési sebesség, annál jobb volt a TiO2 részecskék eloszlása a toluolban. A 

szilános felületkezeléssel rendelkező TiO2 2,5-szer lassabban ülepedett. 

Az adalékanyagok eloszlása, azok mérete és elhelyezkedése az alapanyagban 

meghatározó lehet a felület makro tulajdonságainak szempontjából. Az adalékanyag 

szemcsék alakja, mérete, eloszlása mind-mind befolyásolja az egyes termikus és 

mechanikai tulajdonságokat. Ezért fontos lehet morfológiai vizsgálatokat végezni az 

adalékanyaggal társított mintákon. Erre alkalmas eszköz lehet a polarizációs 

mikroszkóp, amellyel vizsgálható az anyag kristályos jellege, illetve az adalék- és 

töltőanyag alapanyagban való eloszlása [77, 78]. 

 

CL-ból előállított, adalékanyaggal társított PA 6 tulajdonságai 

Számos különböző típusú adalékanyag hatását vizsgálták az in situ 

polimerizációval előállított PA 6 termikus, mechanikai, vízfelvételi, UV-állósági 

tulajdonságaira vonatkozóan. Karger-Kocsis és társai [18] kutatómunkájuk során 

számos kísérletsorozat eredményeit gyűjtötték össze az alkalmazott adalékanyagokra, 

az adalékolás típusára, illetve a keverés módszerére vonatkozóan (M7.2). 

Rahimi és Otaigbe [79] cellulóz nanokristállyal (CNC) adalékolt PA 6-ot vizsgáltak. 

Azt tapasztalták, hogy a minták rugalmassági modulusa növekszik a CNC 

mennyiségének növelésével (3 m/m% CNC 41%-os növekedést eredményezett). Az 
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APS felületkezelt CNC esetében a modulus értékek általánosságban véve 5-7%-kal 

magasabbak az összes CNC koncentrációt tekintve. A rugalmassági modulushoz 

hasonlóképpen a CNC tartalom növelésével, a minták szakítószilárdsága is 

fokozatosan növekszik, a tiszta PA 6 mátrixhoz tartozó 60 MPa-os értékhez képest is. 

Ellenben a szakadási nyúlás a CNC koncentráció növekedésével csökkenő tendenciát 

mutat mind a kezeletlen CNC, mind az APS-CNC nanokompozitok esetén. Ezek a 

tulajdonságok más nano méretű erősítőanyagok, mint a montmorillonit [80] és szilika 

nanorészecskék [71] esetében is kimutathatóak. Krastev és Mateva [81] 0, 3, 5, 

10 m/m% grafittal, illetve bór-karbiddal adalékolták a CL-ból előállított PA 6-ot. Az 

adalékanyagokat a monomerhez adták hozzá. A grafit 20 µm, a bór-karbid 15-62 µm 

részecskeméretű volt. A 3 m/m% grafittal adalékolt CL rendelkezett a töltetlen 

anyagot legjobban megközelítő konverziófokkal (~96%). A 3 m/m% és az 5 m/m% 

bór-karbiddal töltött minták 90% fölötti konverziót értek el. Mindkét adalékanyag 

hozzáadása esetén javult az ütésállóság.  

A grafén kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint termikus- és elektromos 

vezetőképességgel rendelkezik. Meng és társai [82] a polimerek hővezető 

képességének fejlesztésével és annak vizsgálatával foglalkoztak. Kísérleteik során 

poliamid alapú, grafénnel adalékolt kompozitokat hoztak létre. A legtöbb jelenleg 

ismert PA 6 kompozit hővezetési tényezője 1 W/mK, ezekhez körülbelül 20 m/m% 

adalékanyag-tartalom szükséges. Ezzel szemben a 12 m/m% grafén tartalmú PA 6 

kompozit esetén 2,49 W/mK hővezetési tényező érhető el, ami a töltetlen PA 6 

hővezetési tényezőjének (0,32 W/mK) 778%-a. Ez feltehetően az anionos 

gyűrűfelnyitásos polimerizációs eljárás során lévő alacsony viszkozitásból adódó jó 

eloszlatottságnak és a szemcse és polimer közti határfelületi kapcsolatnak köszönhető.  

Zhang és társai [83] nanoméretű grafén-oxid (GO) hatását vizsgálták. A 

nanokompozit létrehozása során a grafén-oxidnak felületmódosításra van szüksége a 

mátrixanyaghoz történő megfelelő kapcsolódás és eloszlás biztosítása érdekében. 

Egyik elterjedt eljárás a funkciós csoportok kialakítása, amely során a GO felületéhez 

aktivátor molekulák kapcsolódnak - hidroxil csoportok átalakíthatók izocianát 

csoporttá - és így kiindulási gócpontként viselkedik az anionos gyűrűfelnyitásos 

polimerizáció során. A GO hozzáadása növelte az anyag merevségét és keménységét, 

valamint az erős határfelületi adhéziónak köszönhetően javult a szakítószilárdság is. 

Az 1 m/m% GO-dal töltött PA 6 rugalmassági modulusa 67%-kal, szakítószilárdsága 

88%-kal növekedett, míg a szakadási nyúlás 53%-kal csökkent a töltetlen anyagéhoz 

képest. Továbbá a kristályos részarány 48,6%-ról 36,4%-ra, az oldatviszkozitásból 

számított átlagos molekulatömeg pedig 22 000-ről 17 000-re csökkent. Már nagyon kis 

mennyiségű GO alkalmazása mellett is jelentősen javulnak a tribológiai jellemzők. 

0,05 m/m% GO hatására a súrlódási tényező 14%-kal, míg a kopási sebesség 92%-kal 

csökkent [84]. 10 m/m% GO körülbelül kétszeresére növeli a PA 6 hővezetési 

tényezőjét [85]. 

Fémek vagy fém-oxidok adalékanyagként történő felhasználása különböző 

polimerek esetén a szilárdság, a keménység és a merevség emelkedését eredményezi. 
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A fémek, mint adalékanyagok, gócképző hatással is bírnak, így a kristályos 

szerkezetben megjelenik a γ kristálymódosulat. A réz alkalmazása 77%-kal növelte a 

poliamid szakítószilárdságát, valamint jelentős mértékben csökkentette a súrlódási 

együtthatót és a kopást is [86].  

Engelmann és társai [30] nanoméretű korommal, szilícium-karbiddal és szilícium-

dioxiddal adalékolt, in situ eljárással előállított PA 6-ot vizsgáltak. Az adalékanyagok 

jelenléte enyhén csökkenti a PA 6 mátrixanyag kristályos részarányát, ami azzal 

magyarázható, hogy a nanorészecskék gátolják a kristálylamellák kialakulását. A 

gömbszerű adalékanyagok a szakítószilárdságra számottevő hatást nem fejtenek ki 

egy körüli L/D arányukból adódóan. A rugalmassági modulus és a hőalaktartási 

értékek (HDT - Heat Deflection Temperature) a kisebb részecske átmérő irányába 

haladva növekedtek. Továbbá az ütőmunka csökkenése volt megfigyelhető 

mindhárom anyag esetében. 

A melamin és származékai égésgátló (FR – Flame Retardant) adaléknak 

tekinthetőek poliamiddal társításuk esetén. Azonban mivel az égésgátlók és a PA 6 

mátrix közötti kapcsolat rossz, ezért a felületüknél fázisszeparáció jön létre. Ez a 

kompozit mechanikai tulajdonságainak romlásához vezet, továbbá az adalékanyag 

migrációja is bekövetkezhet. Ezeknek a hátrányoknak a kiküszöbölésére nyújthat 

megoldást az in situ polimerizációval előállított égésgátolt PA 6 (FR-PA 6 - Flame 

Retardant Polyamide 6). Wu és társai [87] az FR-PA 6 elkészítéséhez egyenlő 

mólarányú melamin/adipinsav sót és cianursav/hexán-diamin-sót alkalmaztak az 

égésállóság javítása érdekében. Az in situ polimerizációval előállított melamin-

cianurát (MCA) alkalmazása miatt jelentkező mechanikai tulajdonságok romlása 

kismértékű, ez feltehetően a jó polimer-adalékanyag-kapcsolatnak köszönhető. Az 

éghetőségi tulajdonságok elemzését oxigénindex (LOI) és UL-94 vizsgálatokkal 

végezték. A tiszta PA 6-tal szemben a 7,34 m/m% MCA-t tartalmazó FR-PA 6 LOI 

értéke 26 V/V%-ról 35 V/V%-ra emelkedett, így UL-94 szerinti V-0 (önkioltó fokozat) 

égésgátlási besorolás volt elérhető. Ezzel szemben a 20 m/m% MCA-t tartalmazó 

MCA/PA 6 polimerekkel csak UL-94 szerinti V-2-es égésállósági osztály érhető el. 

Megállapították, hogy az adalékanyag típusa mellett fontos annak eloszlatottsága is a 

polimerben, hiszen az is képes befolyásolni az égésgátló hatást.  

Xu és társai [88] 100 nm méretű ZnO részecskéket oszlattak el PA 6 mátrixban. A 

nanoméretű adalékanyagok alkalmazása esetén azért jelent hatékonyabb megoldást 

az in situ polimerizációs eljárás, mert jobb részecske-diszperziót lehet elérni. A szerzők 

úgy vélik, hogy a PA 6 képes lehet akadályt képezni a ZnO részecskék körül, 

csökkentve így az aggregálódás mértékét. 0,07 és 0,5 m/m% közöti töltöttségű 

mintákat vizsgáltak. A differenciál pásztázó kalorimetria (DSC - Differential Scanning 

Calorimetry) méréseik során kimutatták, hogy az adalékanyagnak nem volt jelentős 

hatása a Tm-re, viszont a kristályosodási hőmérséklet (Tc) a ZnO részecskék 

mennyiségének növelése esetén csökkent (15. ábra). 
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a) b) 

15. ábra ZnO mennyiségének hatása a PA 6 kristályolvadására (a) és kristályosodására (b) [88] 

A töltetlen PA 6 bomlási hőmérséklete jóval alacsonyabb, mint a PA 6/ZnO 

nanokompozitnak, illetve töltött polimer esetében némileg kevesebb a 

tömegveszteség. Ennek oka lehet, hogy a PA 6 200 °C-on kezd bomlani, illetve, hogy 

455 °C-nál egy gyors degradáció lép fel, ahol a C-C és C-N kötések felbomlanak. 

Továbbá a hőmérséklet növekedésével a PA 6 bomlása befejeződik, ezáltal megnő a 

ZnO koncentrációja a mátrixban. Ezenfelül a 0,2 m/m% ZnO tartalmú minta kiváló 

szakítószilárdsággal rendelkezik, 75%-kal megnövelve a tiszta PA 6 

szakítószilárdságát.  

Rusu és társa [89] kezeletlen és 3-aminopropil-trietoxi-szilán (APTEOS) 

kapcsolószerrel kezelt TiO2-dal töltött PA 6 mechanikai tulajdonságait vizsgálták. A 

részecskék átlagos mérete 0,30-10 µm volt. A TiO2-t 0-8 m/m% között adagolták a 

CL-ból rotációs öntéssel előállított PA 6-hoz. Az így készített minták kristályos 

részarányát, konverzióját és mechanikai tulajdonságait vizsgálták. Megfigyelték, hogy 

a DSC vizsgálat első fűtési ciklusa során a felületkezelt TiO2-dal töltött mintánál 

6 m/m%-ig nő, majd csökken a kristályolvadás hőmérséklete, míg a kezeletlen TiO2-dal 

töltött mintáknál ellenkező tendencia lép fel, 6 m/m%-ig enyhén csökken a 

kristályolvadás hőmérséklete, majd 8 m/m%-ig enyhén emelkedik. A felületkezelt 

TiO2 esetén 5-6%-kal magasabb kristályos részarány adódott, mivel a szilán 

tenzidhatást előidézve, egyfajta kémiai kapcsolószerként elősegíti az adalékanyagok 

diszperzióját a mátrixban. Mindkét esetben 4 m/m%-nál volt a legnagyobb a kristályos 

részarány, ennél magasabb adalékanyag-hányadnál enyhe csökkenés lépett fel. Ennek 

lehetséges oka a PA 6 molekulaláncok mozgásának korlátozása. A derivatív 

termogravimetria (dTG - Derivative Thermogravimetry) mérés során kimutatták, 

hogy az anyag tömegvesztéségének kettő szakasza volt. Az első szakasz annak 

tudható be, hogy egyes el nem reagált CL monomerek vagy oligomerek maradtak a 

PA 6-ban az erős hidrogén-kötéseknek köszönhetően. A második szakasz a PA 6 

bomlása. Mindkét típusú adalékanyag hozzáadása esetén nőtt a bomlási hőmérséklet 

a tiszta PA 6-éhoz képest. Ellenben a kezeletlen TiO2 mennyiségének a növelésével 

csökkenő tendenciát mutatott, míg a felületkezeléssel rendelkező esetén nőtt. A 

szilánnal felületkezelt TiO2-ot tartalmazó PA 6 kompozit minták jobb hőstabilitást 

mutattak a bomlás előtti hőmérséklet-tartományban. Azt feltételezték, hogy ez a 
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jelenség az adalékanyag részecskék és a mátrix közötti megnövekedett határfelületi 

adhéziónak tudható be (16. ábra). 

  
a) b) 

16. ábra Felületkezelt (a) és felületkezeléssel nem rendelkező (b) TiO2 mennyiségének a hatása a 

PA 6 minták konverziójára [89] 

A 17. ábrán a TiO2 mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása figyelhető meg. 

Látható, hogy a kezeletlen mintákhoz képest a kezelt TiO2-dal töltött polimer 

mechanikai tulajdonságai nagyobb mértékben növekedtek. 8 m/m%-os adalékanyag-

tartalom mellett kezeletlen esetben a szakítószilárdság 9%-kal, a húzó rugalmassági 

modulus 32%-kal nőtt. Kezelt TiO2-ot használva ezek az értékek 14 és 37%-ra adódtak. 

A kapcsolószernek köszönhetően javult a mátrix-adalékanyag határfelületi adhéziója, 

így hatékonyabbá vált a feszültség továbbítása a fázisok között. A várakozásoknak 

megfelelően növekvő TiO2 tartalommal a szakadási nyúlás és az ütőmunka értékei 

csökkentek. Az eloszlatott részecskék feszültséggyűjtő helyeket hoznak létre a 

mátrixanyagban, amelyek deformáció hatására mikro repedéseket okoznak. Ezek a 

repedések az anyagban akadály nélkül terjednek, így az kisebb feszültségnél törik el, 

miközben kevesebb energiát nyel el [89].  

  

a) b) 

17. ábra Kezelt és kezeletlen TiO2 mennyiségének a hatása a szakítószilárdságra (a), illetve a 

rugalmassági modulusra és a szakadási nyúlásra (b) [89] 

A TiO2 hatása a polimer tulajdonságaira 

Tekintettel arra, hogy viszonylag kevés szakirodalom áll rendelkezésre, amelyben 

a CL-hoz társított titán-dioxid hatását vizsgálták, ezért a szakirodalom kutatásomat 
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kiterjesztettem olyan irodalmakra is, amelyben ezeknek az adalékanyagoknak a 

polimerekre kifejtett hatását vizsgálták.  

A tiszta TiO2 finom, fehér por állagú anyag. Közel száz éve használják az ipar 

legtöbb területén. Egyik legközismertebb alkalmazása a fényvédő krémekben, illetve 

a szintetikus szál gyártása során történik. A titán-dioxidot két méretben állítják elő. Az 

elsődleges (mikroméretű), amely a teljes termelés több mint 98%-át teszi ki, a pigment 

minőségű TiO2, amely a titán-dioxid kiváló fényszórási tulajdonságait használja fel. A 

másik a nanoméretű, amelyet akkor alkalmazzák, ha a megfelelő átlátszóság mellett 

maximális ultraibolya fényelnyelésre van szükség. A TiO2 nanorészecskék pozitív 

hatással vannak a PA 6 UV-ellenálló tulajdonságaira, amely az adalékanyag-tartalom 

növelésével javul [91]. A TiO2-nak három kristálymódosulata fordul elő a 

természetben, a rutil, az anatáz és a brookit, amelyek közül a leggyakoribb a rutil. A 

különböző kristályformák szerkezetét az oktaéderek kapcsolódásának módja 

határozza meg. Az anatáz és a rutil tetragonális, míg a brookit rombos formában 

kristályosodik. A három módosulat közül az anatáz és a rutil az elterjedtek, közül is a 

rutil a leggyakrabban alkalmazott, illetve olcsóbb, mint az anatáz. Továbbá a rutil a 

legstabilabb termodinamikailag, jobban szórja az UV-sugarakat, mint az anatáz és 

jobban ellenáll a krétásodásnak is [74, 93].  

A feldolgozás során az adalékanyagok hajlamosak aggregátum képződésre, amely 

inhomogenitást és tulajdonság romlást eredményezhet a polimer kompozitban. Lius 

és társai [94] ezért azt vizsgálták, hogy miként lehetséges a TiO2 aggregátumok 

keletkezésének kiküszöbölése és a részecskék egyenletes eloszlatása a PA 6 mátrixban. 

Ők is azt tapasztalták, hogy a részecskék felületének szilán-kapcsolószerrel kezelése 

jobb diszpergáltsághoz és határfelületi adhézióhoz vezetett, valamint javultak a 

mechanikai tulajdonságok is [74]. 

A TiO2 termikus stabilitása, nagy szilárdsága és modulusa, valamint savakkal és 

lúgokkal szembeni ellenállóképességének köszönhetően a hőre lágyuló polimerek 

gyakran alkalmazott adalékanyaga. Befolyásolja a kristályolvadási hőmérsékletet, 

valamint a kristályos részarányt is. Javítja a szakító- és hajlító szilárdságot, valamint 

az anyag húzó- és hajlító modulus értékeit, azonban rontja az anyag szívósságát. 

Tulajdonságai közé tartozik továbbá a fotokatalízis, az antibakteriális képesség, az 

UV-ellenállás és az antisztatikus viselkedés. Magas törésmutatója miatt használják 

továbbá fehér porfestékként is [92]. 

Az UV-sugarak káros hatásainak kiküszöbölésére szerves és szervetlen UV-gátlók 

egyaránt léteznek. A szervesek egyik gyakran alkalmazott csoportját UV-elnyelőknek 

is nevezik. A szervetlen UV-gátlók általában bizonyos félvezető-oxidok, mint például 

TiO2, ZnO, SiO2 vagy alumínium oxid (Al2O3). A szerves UV-elnyelőkkel 

összehasonlítva a szervetlenek alkalmazása előnyösebb magas hőmérsékleten, főként 

a nagy UV-terhelés mellett is megmaradó kémiai stabilitásuk és a nem mérgező 

hatásuk miatt. A TiO2 hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, erre vonatkozóan 

több elmélet létezik és összességében több tényező együttes jelenlétének köszönhetők 

a jó tulajdonságai. UV-elnyelő képessége függ a szemcsemérettől, nano 
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mérettartományba eső szemcséknél jobb fényelnyelés tapasztalható. Egyes kutatások 

szerint a TiO2 azáltal nyújt védelmet az UV-sugárzás ellen, hogy a sugarak nagy részét 

visszatükrözi és/vagy szétszórja a magas törésmutatójának köszönhetően [96, 97]. Más 

tanulmányok szerint a TiO2 a félvezető tulajdonságai miatt elnyeli az UV-sugárzást 

[98, 99] és a nanoméretű jóval többet, mint a mikroméretű, hiszen azonos tömeg esetén 

sokkal több szemcse van a rendszerben. Továbbá a nanoméretű nagyon nagy fajlagos 

felülettel és magas felületi energiával, aktivitással rendelkezik, és a mátrix színét nem 

befolyásolja jelentősen [100-102]. A fény a polimer terméken visszaverődhet, 

szóródhat, áthatolhat, vagy elnyelődhet. A napsugárzás UV-tartományba eső 

sugarainak káros hatása polimer termékek esetén is jelentős. Fény hatására 

tördelődhetnek a molekulaláncok (fotodegradáció), amit az elnyelt fénysugárzás okoz, 

ami a polimer láncban található kötésekre gerjesztő hatással van. A részben kristályos 

polimereknél a kristályos rész szórja a fényt, így ezek a polimerek még jobban ki 

vannak téve a fotooxidációnak. Ridegedés, a felület berepedezése és a mechanikai 

tulajdonságok drasztikus csökkenése mind lehetnek eredményei a polimer 

UV-sugárzással szembeni nem megfelelő védelmének. Ezek elkerülése érdekében az 

UV stabilizátorok (pl. TiO2) a sugárzást elnyelik, vagy hőenergiává alakítják, egyes 

esetekben árnyékoló hatást fejtenek ki az UV-tartományon belül. Ezenfelül lehetnek 

még kioltó vagy gyökfogó hatásúak, amely esetekben a degradáció mechanizmusát 

befolyásolják [10, 95]. 

Yang és társai [103] kutatásukban kimutatták, hogy a TiO2 fotokatalitikus hatására 

molekulalánc szakadás léphet fel a polimerekben. A TiO2 részecskék képesek elnyelni 

és átalakítani az UV-sugárzásból származó energiát kémiai energiává, ami a szilárd 

sáv elmélettel magyarázható. Ennek a folyamatnak a során a nagy energiájú 

fotonoknak köszönhetően elektron-lyuk párok keletkeznek, azaz a TiO2-ban lévő 

elektronok (e-) a vezetési sávra kerülnek, míg pozitív töltésű lyukak (h+) maradnak az 

elektronok helyén a vegyértéksávban. Ennek feltétele, hogy a gerjesztő foton energiája 

legalább akkora legyen, mint az adott fotokatalizátor tiltott sávszélessége. Az 

elektronok könnyen reagálhatnak az O2-nel, a vegyértéksávban lévő lyukak pedig a 

vízzel. Ezek a reakciók nagy kémiai aktivitású, -O és -OH gyököket eredményeznek, 

amelyek a bomlási reakciók felgyorsításával a polimer láncok károsodásához és 

szakadásához vezetnek. A különböző kristálymódosulatok fotoaktivitásbeli 

különbségét elsősorban a felületi hidroxilcsoportok eltérő száma, valamint a 

különböző oxigén-adszorpciós, illetve fényabszorpciós készségére vezetik vissza 

[104-107]. A rutil sávköze 3,0 eV, az anatázé 3,2 eV, ami a 413 és 388 nm fényelnyelési 

határoknak felel meg. A rutil sűrűsége (4,25 g/cm3) nagyobb, sávszélessége szűkebb, 

mint az anatázé (3,89 g/cm3). Ennek eredményeként a rutilnak sokkal nagyobb a 

gerjesztett elektron-lyuk rekombinációs valószínűsége és lényegesen kisebb a 

fénykatalizáló aktivitása, mint az anatázé. Így a rutil alkalmasabb UV-blokkolóként, 

amíg az anatáz inkább fotokatalizátorként. Ezenkívül az UV-blokkoló vagy a 

fénykatalizátor funkciót különböző felületmódosításokkal lehet és kell is módosítani a 

különböző alkalmazásoknak megfelelően [103]. 
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A PA 6 szerkezete befolyásolja a vízfelvétel mértékét, minél nagyobb a kristályos 

részarány, annál jobban csökkenti a vízfelvételi képességet. A kristályos részarány 

növelése lassú hűlési idővel vagy gócképző szerekkel is elérhető [59, 108]. 

Gócképzőként alkalmazható a TiO2, amelynek vízfelvételi képességét több 

kutatócsoport is vizsgálta [109-111]. Egy kutatás szimuláció révén vizsgálta a 

molekuláris víz adszorpcióját anatáz és rutil módosulatú TiO2 nanorészecskék 

felületén. TiO2 nanorészecskék és az -OH csoportok kapcsolatát a 18. ábra mutatja. A 

nanoméretű titán-dioxidot kétféle módon állították elő: ún. száraz és nedves eljárással. 

Megállapítást nyert, hogy a rutil nanorészecskék hidrofilebbek voltak, mint az azonos 

méretű anatáz részecskék. A rutil felületi Ti+ ionjai erősebben vonzzák a víz oxigénjét, 

mint anatáz társaik. A nanorészecskék egységnyi felületére jutó vízmolekulák száma 

a nanorészecskék méretével és a részecske százalékos arányával nő. A rutil 

lefedettsége mindig nagyobb, mint az azonos méretű anatáz nanorészecskéé. Az 

eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a nanorészecskék körül két 

hidratációs réteg van jelen. Az első hidratációs héjon belüli vízmolekulák a helyi 

környezettől függően két különböző módon lépnek kölcsönhatásba a nanorészecske 

felületével attól függően, hogy egy Ti+ ion vagy egy O2- ion mennyire van közel a 

nanorészecske felületéhez (orientációs preferencia). A második hidratációs rétegben 

elég messze vannak a vízmolekulák, ezért nem figyelhető meg ilyen orientációs 

preferencia [109].  

 
18. ábra -OH csoportok és TiO2 nanorészecskék jelenlétének hatása a hidrofilitásra [110] 

A TiO2 alkalmazása befolyásolása a poliamid mechanikai tulajdonságait, például 

növeli a minták ridegségét, így feltételezhetően a keménységre és ezáltal a karcolással 

szembeni ellenállásra is pozitív hatással van. A TiO2-dal töltött polimerek 

kopásállóságát már 1 m/m% titán-dioxid is jelentős növelte. A részecskék mérete 

befolyásolta a kopás mértékét. A nano mérettartományú TiO2 a mikro méretűhez 

viszonyítva nagyobb ellenállóságot mutatott [112]. 
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2.3. A felületi bevonat létrehozása, minőségének definiálása és 

minősítése 

Termékeknek, alkatrészeknek a műszaki rajzon névleges méretekkel megadott 

felületei ideális mértani felületek, amelyeket névleges felületnek nevezünk. Az 

alkatrész anyagát a környezetétől elválasztó valóságos felület azonban - különböző 

gyártási okok miatt - mindig eltér a névleges felülettől. A jelenleg ismeretes 

mérőszámok egyike sem alkalmas arra, hogy önállóan jellemezze a felület minőségét, 

ebből következik, hogy többféle mérőszám szükséges ahhoz, hogy két felület 

azonossága összevethető legyen. 

A termékek tervezése során nemcsak az adott termék funkcióját kell figyelembe 

venni, hanem különös figyelmet kell fordítani az esztétikus megjelenésére is, ezzel 

megcélozva azt a rendeltetést, hogy a termék „eladja önmagát”. Ez az oka annak, hogy 

a különböző iparágak nagy gondot fordítanak az „A” osztályú felület kialakítására. Az 

„A” osztályú felületek olyan szabad formájú felületek, amelyek láthatóak 

(belső/külső), esztétikus alakkal és magas felületi minőséggel rendelkeznek. 

Matematikailag az „A” osztályú felület olyan felületet jelent, amelynek görbülete 

folytonos, miközben a legegyszerűbb matematikai összefüggéssel leírható és nem 

rendelkezik semmilyen szükségtelen hullámossággal. Felületének olyan simának kell 

lennie, hogy a fényszóródás jelensége ne lépjen fel [113]. 

Ezenfelül a felületi bevonat másik fontos szerepe a komplex termék 

tulajdonságának módosítása, amely valamilyen adalék-/ töltőanyag hozzáadásával 

érhető el. Az injektálásos kompozit gyártási technológiák esetén a mátrixanyagban 

található erősítőszövet kiszűri a hozzáadott adalékanyagokat, így inhomogenitást 

eredményez a polimerben. Ez az inhomogenitás befolyásolja a végtermék termikus, 

mechanikai, UV-állósági és vízfelvételi jellemzői mellett a végtermék ömledékének 

reológiai tulajdonságait is. 

2.3.1. Funkcionális bevonat létrehozási technológiák 

Általában a kompozit alkatrészek valamilyen utókezelésen esnek át mielőtt azokat 

a végfelhasználó kézhez kapja. Lehet szó a termék esztétikai (pl. színezés) vagy akár 

ellenállóságbeli (pl. UV, víz, korrózió stb.) módosításáról. A polimer termékek esetén 

több módszer is elterjedt a bevonatok létrehozására. A legegyszerűbb a festés, ez 

azonban a polimer anyagok viszonylag kis felületi energiája miatt csak több rétegben 

végezhető el, a megfelelő előkészítést követően. A festési technológiák közül 

legtöbbször a mártást, a szórást, az ecsettel vagy a festőhengerrel történő festést, a 

hengerlést, a filmöntést vagy a szerszámon belüli festést alkalmazzák. Az alkalmazott 

technológia kiválasztása függ a termék anyagától, méretétől, mennyiségétől és a 

bevonattal szemben támasztott követelményektől [114]. A polimer termék felülete 

festés előtt legtöbbször valamilyen előkészítést igényel, mint például zsírtalanítás, 

érdesítés, alapozóval való bevonás vagy plazmakezelés az adhézió kialakítása 
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érdekében. Ezeknél az eljárásoknál a legtöbb esetben az előgyártmány, a kapcsoló- és 

a bevonati réteg más és más alapanyagból tevődik össze, ami megbonyolítja a komplex 

termékek újrahasznosíthatóságát. Az autóiparban jellemzően a festékszórás 

technológiája terjedt el, amely nemcsak költséges, de a levegőben eloszlatott 

festékrészecskék (VOC - volatile organic compounds) miatt környezetszennyező is. 

Erre a problémára jelent megoldást az a felület bevonatolási technológia [115], amelyet 

megjelenésekor, az 1970-es éveben „szerszámban lakkozásnak” (IMC - In-Mold 

Coating) is neveztek. A folyamat során a bevonat létrehozása egy zárt szerszámban 

történik meg. Ezáltal ez a technológia megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, 

csökkennek a felületkezeléssel járó nehézségek, illetve annak többletköltségei. A 

bevonat és a termék előállítása közvetlenül egymás után történik, nincs szükség 

utólagos megmunkálásra. Ennek köszönhetően a termék kiváló fényességgel és 

színtartóssággal rendelkezik [22, 116]. Az IMC folyamat megvalósítható a bevonati 

réteg szerszámba helyezésével vagy a szerszám részleges nyitásával, hogy helyet 

adjunk a bevonati réteg befecskendezéséhez [116]. Az alkatrészre előre meghatározott 

sebességgel és nyomáson injektáljuk rá a megfelelő bevonatot, majd, amikor az 

megszilárdult, eltávolítjuk a szerszámból. Ezek után már nem szükséges 

utómegmunkálásnak alávetni a terméket, mielőtt azt a végfelhasználó kézhez kapja 

[22]. 

 

In-mold coating technológia 

Számos kutatás irányul a különböző technológiákkal, különböző anyagokból 

előállított előgyártmány- és bevonati réteg létrehozására, a bevonati réteg 

szimulációjára, illetve az előállított termék vizsgálatára vonatkozóan [116-119]. Rayle 

és Cassil [22] fröccsöntéssel gyártott, termoplasztikus polimer termékek bevonatolását 

tanulmányozta. A termék gyártásának menete a szerszámüreg kitöltéséig megegyezik 

a hagyományos fröccsöntéssel. A kitöltés után azonban az utónyomást elhagyva, a 

szerszámnyomást lecsökkentve résnyire eltávolítják egymástól a két szerszámfelet. A 

bevonat beinjektálása után újra összezárják a szerszámot az anyag eloszlatása és a 

végső forma létrehozása érdekében. A bevonat mennyisége kétféleképpen 

szabályozható: egy előre beállított mennyiség befecskendezésével, vagy egy bizonyos 

idő alatt a megfelelő térfogatú anyag kitöltésével [120]. 

Goodship és társai [121] egy ún. In-Spire eljárást fejlesztettek ki, amelynek során 

hőre nem lágyuló port szórtak egy zárt formába, amely később bevonatként szolgált. 

Ezekután a hőre lágyuló anyag olvadékát injektálták be. A hőre nem lágyuló por és a 

hőre lágyuló anyag közti megfelelő adhézió kialakulása után egy bevonati réteggel 

ellátott terméket távolítottak el a szerszámból. Az eljárást fröccsöntéssel kombinálva 

tesztelték, amely sikeresnek bizonyult.  

A présformázás során a lemezformájú kompozit előgyártmányból sajtolt 

alkatrészeket széles körben alkalmazzák nagyméretű, merev alkatrészek előállítására, 

mint például gépjármű karosszériák, elektromos gépházak vagy szaniterek esetén. 

Annak érdekében, hogy javítsák a felületi porozitás és hullámosság miatti esetlegesen 
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fellépő rossz felületi minőséget, egy présformázás (SMC – Sheet Mold Compound) 

esetén is alkalmazható IMC folyamatokat fejlesztettek ki [122]. Az alacsony nyomású 

IMC folyamán az alkatrész létrehozását követően körülbelül 1 mm-nyire kinyitják a 

szerszámot és befecskendezik a bevonatot, majd újra zárják a szerszámot. Az 

alkalmazott záróerő egyenletesen szétteríti az alapanyagot a szerszám üregében. 

Magas nyomású IMC esetén a szerszámot zárva tartják és a befecskendezési nyomás 

hatására nyílik csak ki enyhén és vonja be az SMC darabot [123]. SMC technológiával 

lehetőség van fordított sorrendben is a bevonat kialakítására, először a bevonatot 

felhordva a szerszám felületére (19. ábra). 

 
19. ábra Bevonati réteg létrehozásának folyamata [124] 

Jelen esetben a bevonat telítetlen poliésztergyanta alapú por, amelynek viszkozitása 

kezdetben rendkívül alacsony, majd hő hatására nagyon gyorsan térhálósodik, ezáltal 

biztosítva a nedvesítést és a késztermék kiváló tulajdonságait. Az előforma 

szerszámba való behelyezését követően, a préselés hatására megfelelő adhéziós 

kapcsolat alakul ki az előgyártmány és a bevonat között [124].  

Straus and McBain [125] kifejlesztett egy olyan szerszámnyitáson alapuló módszert, 

amely során térhálós gélbevonat vihető fel termoplasztikus alkatrészekre [126]. 

Åström [127] felhívta a figyelmet az alacsony és a magas nyomású IMC módszerek 

közötti különbségre, megállapítva, hogy az alacsony nyomású IMC növeli a folyamat 

ciklusidejét és csökkenti az anyag megszilárdulását, ebből kifolyólag alkalmazása nem 

kívánatos. A magas nyomású IMC korlátozottan képes függőleges szerszámrészek 

mentén történő bevonatképzésre is a mátrix összenyomásával [123]. Esztétikus vagy 

kopásálló bevonattal rendelkező présformázott alkatrészek gyártása lehetséges 

anélkül, hogy a bevonati réteg felvitele előtt az alkatrészt el kelljen távolítani a 

szerszámból. Ennek előnye, hogy a darabban csökkennek a felületi szennyeződések, 

jobb határfelületi adhéziót eredményezve és lehetőséget nyújt az „A” minőségű felület 

létrehozására. Ez alatt egy magas fényű felületet értenek, amely minden porozitástól 

és karcolástól mentes. A magas hőmérséklet- és repedésállósággal rendelkező 

izocianátok kifejlesztése tovább javította a termoplasztikus IMC-vel létrehozható 

felületek minőségét [123, 128].  

Solomon és Okoli [129] munkájuk során hőre nem lágyuló anyag és folyékony 

bevonat együttes infúziójának lehetőségét vizsgálták, köztük egy poliszulfon fólia 

elválasztóréteg alkalmazásával, amely gátolja a két réteg keveredését. Ehhez kettős 

szerszámozású gyantainfúziót (RIDFT - Resin Infusion between Double Flexible 
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Tooling Process) alkalmaztak. Tanulmányozták az elválasztóréteg és a bevonati réteg 

anyagának kompatibilitását. Arra a következtetésre jutottak, hogy a bevonat és a 

kompozit közti adhézió igen gyenge, feltehetően a hőmérsékletnek és a hőkezelés 

időtartamának köszönhetően. Jones és társai [130] szintén hőre nem lágyuló 

előgyártmányt hoztak létre, amely során először a bevonatot viszik fel a szerszám 

felületére. Ezt követően reaktív fröccsöntéssel (RIM - Reactive Injection Molding) 

kitöltik a szerszámüreget. A megfelelő adhézió kialakulása után a bevonat átkerül a 

szerszám felületéről az előgyártmány felületére.  

Egy kutatócsoport RTM technológiához fejlesztett ki bevonatolási eljárást. A 

folyamat során „A” felületi minőséggel rendelkező, szénszálból és poliuretánból (PU) 

készült karosszéria elemeket állítottak elő. A gyártás során a szénszál szövetet PU 

gyantával itatják át, majd a térhálósítást követően a szerszámot kismértékben 

kinyitják, hogy helyet adjanak a PU bevonat számára. A befecskendezés után a PU 

bevonat térhálósítása következik. A teljes ciklusidő szerszámzárástól 

szerszámnyitásig kevesebb mint 6 perc. Ezt követően a darabot eltávolítják a 

szerszámból. Az elkészült minta nem igényel utómegmunkálást, felületén nem látható 

a szövet struktúrája [131]. 

2.3.2. Felületi minőség osztályozása 

A felületi minőség osztályozásához több előírás is létezik a termék felületére, a 

geometriájára vagy az előállításához szükséges szerszám tervezésére vonatkozóan. A 

gyártók általában belső előírásokkal rendelkeznek az általuk előállított termékek 

minősítésére, amelyhez az amerikai Society of the Plastics Industry (SPI) által 

létrehozott, fröccsöntött termékek felületi minőségének definiálására vonatkozó 

szabványt veszik alapul (AQ-103) [132, 133]. Ez vonatkozik például a 

szennyeződésekre, karcolásokra, szemcsékre, buborékokra, repedésekre és hegedési 

vonalakra. A felületet négy különböző osztályba sorolják minőségi szempontból: A, B, 

C és D. Ezen osztályok jellemzői a következők: 

• A felület: az alkatrész szembetűnő helyen van (karosszéria, lökhárító, 

csomagtartó panel) [134], az ügyfél számára észrevehető területen. 

Általában a felső vagy elülső modulja az alkatrésznek ilyen. 

• B felület: az „A” felülethez közeli, jól látható helyen van. 

• C felület: közepesen látható felületek, nehezebben észrevehető területen. 

• D felület: süllyesztett felületek, bemélyedő felületek, bevonat nélküli 

felületek vagy olyanok, amik beépítettek [135]. 

A szabvány a felületek definiálása mellett a minőség ellenőrzésének irányelveit is 

meghatározza, amelyek figyelembe veszik a megvilágítás intenzitását, a vizsgálati 

szöget és távolságot [136]. Egy másik típusú minősítési rendszer szerint az „A” 

osztályú felületnek kiváló minőséggel kell rendelkeznie. Ez annyit jelent, hogy a 

felületek görbületei és az érintői összehangoltak, tehát az érintkező vonalak minden 

pontjának azonos görbületi sugárral kell rendelkeznie. Továbbá az értékelési 
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szempontok szoros kapcsolatban állnak a termék esztétikai megjelenésével (pl.: sima, 

karcmentes, fényes felület stb.). Ide tartozik a megfelelő fényesség, a színintenzitás és 

a színmegfelelőség. A fény visszaverődése jelentős szerepet játszik a felület 

megjelenésében. A felület jellemzői három fő kategóriába sorolhatók: 

• vizuális jellemzők: esztétikai reflexió, simaság, tervező általi 

stílusjegyek, 

• matematikai követelmények: pozícionálási folytonosság, tangens 

folytonosság, görbület folytonosság, a görbület állandó változása, 

• gyártási követelmények: zsugorodás, illeszkedések, tűrések [134]. 

A megfelelő minőségű felület kialakításában a szerszámtervezésnek is nagy szerepe 

van, amelyhez az SPI által meghatározott követelmények adnak iránymutatást [137]. 

2.3.3. Felületi minőség vizsgálata 

A felületi minőség megfelelőségéhez több elmélet létezik. W. E. Deming [138] 

munkássága nyomán a többtényezős minőséget a vevők elégedettsége alapján 

határozhatjuk meg. P. B. Corsby minőségelmélet kutató és a Magyar Szabványügyi 

Testület által kezelt MSZ EN ISO 9000:2015 alapján a minőség a követelményeknek 

való megfelelést jelenti. Az autóipari alkatrészek felületének minősítése ezek alapján 

több oldalról is megközelíthető. A vevői elégedettség a követelmények teljesítési 

fokától függ. A felületi minőség vizsgálatára és ellenőrzésére különböző eljárások 

léteznek. Egyes helyeken szabad szemmel, amíg máshol különböző műszerek 

felhasználásával végzik el a vizsgálatot. 

 

Szabad szemmel történő vizsgálat 

Egy szabad szemmel végzett minősítés esetében a vizsgálati paraméterek a 

következők: a megvilágítás intenzitása 861-1291 lux nagyságú, pozíciója a fej fölött kell 

legyen. Kizárólag a termék hátsó megvilágításával észlelhető egyenletlenségek 

esetében a gyártó és az ügyfél előirányozhat egy egyéni megvilágítási szintet, ehhez 

fekete háttér ajánlott. Minden egyes ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a vizsgálandó 

felület ne tükröződjön. Az alkatrész síkkal bezárt szöge 30°-45° közé kell essen, majd 

30°-kal elforgatva a függőleges tengely körül vizsgálandó. A vizsgálati távolság 

381-451 mm közötti értéket kell felvegyen (20. ábra) [136]. 

 
20. ábra A vizsgálat szöge a szabad szemmel végzett felületi minőség meghatározása esetén [136] 
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Egy másik szabad szemmel végzett ellenőrző vizsgálatnál a különböző felületi 

minőségekhez, különböző vizsgálati távolságok, illetve megfigyelési idők tartoznak: 

• A felület: 457 mm - 10 másodperc, 

• B felület: 610 mm - 8 másodperc, 

• C felület: 762 mm - 6 másodperc, 

• D felület: 915 mm - 4 másodperc. 

Ezen előírás szerint 10 másodpercnél tovább egyetlen felületet sem szabad 

ellenőrizni, hiszen ennyi idő elégséges kell legyen ahhoz, hogy a felületi 

egyenetlenségeket észleljék [135]. 

Műszerrel végzett vizsgálatok 

A termékek felületi tulajdonságainak vizsgálatai több csoportba sorolhatók. Mind 

esztétikai, mind mechanikai tulajdonságaik vizsgálhatók, ellenben nincs olyan 

mérőműszer, amely az összes megjelenési szempontot egyszerre vizsgálná. Az 

esztétikai vizsgálatok csoportjába tartozik a színárnyalatát és a fényességet ellenőrző 

mérés. A színmérés spektrofotométerrel, azon belül is elősorban színkülönbség-mérő 

segítségével végezhető el. Továbbá a felület minőségének vizsgálatára alkalmaznak 

különböző 3D tapintókat, 2D optikai kamerákat, vagy ezek kombinációját, valamint 

lézerszkennert, lézerkövetőt, röntgensugarat, és fényképmérést is.  

Egy autógyártók és kutatócsoportok által létrehozott konzorcium olyan mérési 

eljárás kifejlesztésére törekedett, amellyel a hibák számszerűsítése minden hiba esetén 

megegyezik, de a szűrési séma, küszöbértékek és a hiba súlyosságára szolgáló 

jellemzők eltérhetnek egymástól. A rendszer alapja az Ondulo technológia, amely a 

deflektometria (21. ábra) elvén alapul, a felületi reflexió torzításának értékelése a 

felület torzulásának meghatározására [139]. Az Ondulo rendszer nagyfelbontású 

digitális fényképezőgépet használ a strukturált felületről való tükröződés elemzésére. 

A rendszert úgy alakították ki, hogy képes legyen azonosítani a hibák széles skáláját, 

beleértve a „narancshéj” effektust és a színhibákat is.  

 
21. ábra Deflektometria [139] 

A színezőanyagok eloszlásának vizsgálatához különböző módszerek 

használhatóak fel. A Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR – 

Fourier - Transform Infrared Spectroscopy) a vizsgált anyag összetevőinek 

molekuláris lenyomatát szolgáltatja. Az infravörös sugárzás a minta egyes alkotóiban 

más-más módon halad át és abszorbeálódik. Különböző kémiai, fizikai és analitikai 
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vizsgálatok elvégzésére alkalmazható [140]. Továbbá a Raman-spektroszkópiának 

nevezett eljárás is alkalmazható a polimer felületi rétegeinek vizsgálatára. A Raman-

spektroszkópia rugalmatlan szóráson alapuló, roncsolásmentes vizsgálati módszer, 

amellyel meghatározhatók a molekulákban lévő funkciós csoportok típusa, helyzete, 

és a minta kémiai összetétele. Alkalmas a polimer típusának meghatározása mellett a 

kötések meglétének és felbomlásának követésére, kristályosodási folyamatok 

monitorozására [141, 142]. Ezenfelül az adalékanyagok polimerben való eloszlásának 

tanulmányozására alkalmas eljárás még az energiadiszperzív spektroszkópia (EDS - 

Energy Dispersive Spectroscopy), amely során a besugárzó elektronok energiája 

gerjeszti a mintát alkotó atomok elektronjait. A felvett energia jelentős része 

röntgensugárzás formájában kerül kibocsátásra, aminek energiájának mérésén 

keresztül azonosíthatók a jelenlévő atomok, illetve akár azok eloszlása [143].  

A mechanikai tulajdonságok vizsgálata is igen fontos feladat. A polimer bevonatok 

roncsolással szembeni ellenállása vizsgálható a deformáció válaszának, a képlékeny 

deformációnak, a kopásnak és a kritikus erőnek mérésével, amely karcolások, 

bemélyedések, repedések, rétegelválás, szilánkosodás létrejöttéhez vezet. A polimer 

bevonatok karcolási vizsgálata esetén egyes mechanikai jellemzők önmagukban 

történő mérése nem vezet használható eredményre. Egyesek nagy keménységet 

mutatnak, viszont a karcolással szemben nem ellenállóak a rideg jellegük miatt. A 

szakirodalom a polimerből készült bevonatok ezen sérüléseit két csoportra osztja: a 

kopásra, amely a sekély sérüléseket takarja és a karcolásra, amely mélyebb és 

komolyabb sérüléseket jelent [144, 145]. A szabványosított vizsgálatok közül az 

autóiparban alkalmazott vizsgálati módszert az ASTM D1044 szabvány tartalmazza, 

amely során két gördülő koptató kerék a vizsgált felülettel való érintkezésekor 

anyagot távolít el annak felületéről (22. ábra). Ezt a kopást szabványosított keretek 

között vizsgálják, meghatározott ciklusszám és terhelés esetén vizsgálandó a felületen 

létrejött bemélyedés mélysége és jellege [144, 146]. 

 
22. ábra Polimer felületek kopását vizsgáló szabványosított (ASTM D1044) eljárás [146] 

A karcállóság a polimer termékek felületi minőségének alapvető jellemzője. A 

karcolások három módon nyilvánulhatnak meg egy termék felületén: esztétikai 

változásokat létrehozva, a felület integritását befolyásolva, a felület tartósságát és 

funkcionalitását veszélyeztetve [146]. A karcolás során fontos paraméterek a kritikus 

terhelés, ami a karcolás megjelenéséhez vezet, a súrlódási együttható és a karcolás 

során tapasztalt karcállóság. A karcolás megjelenéséhez szükséges kritikus erő 

növelhető adalékanyagok hozzáadásával, nagyobb polimer molekulatömeggel, vagy 
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nagyobb kristályos részaránnyal [147]. A karcoló berendezés lehet rugós vagy 

pneumatikus (23. ábra) elven működő is. A karcolófejek átmérője és a karcolóujjak 

tömege változtatható [148, 149]. Működése során a karcolófejek sérülést hoznak létre 

a minta felületén. Töltő- és/vagy adalékanyagok jelenléte esetén rétegelválás 

jelenségeivel is számolni kell [147]. A vizsgálat során keletkező karcolások értékelése 

történhet vizuálisan egy 1-től 5-ig terjedő skálán, nagy figyelmet fordítva a szín 

(fehéredés), a fényesség és az általános topográfia változásaira. Továbbá a karc 

mélysége és szélessége vizsgálható még mikroszkóppal [148, 149]. Sue és társai [151, 

152] kidolgozták az ASTM D7027-05 jelölésű szabványosított vizsgálati módszert 

polimerek és bevonatok karcállóságának meghatározására. Az általuk kidolgozott 

eljárás többujjas, amely alkalmazható konstans terhelésű és sebességű, valamint 

növekvő terhelésű és sebességű módban is. A karcállóság mérésére egy tipikus eszköz 

az Erichsen karcolókeménységet vizsgáló berendezés [150]. 

 
23. ábra Ötujjú karcolóberendezés [149] 

Az anyagok keménysége jelentősen befolyásolja azok kopásállóságát, tribológiai 

jellemzőit. A keménységmérés fajtáit tekintve lehet statikus (pl. Vickers, Rockwell), 

dinamikus (pl. Shore, Poldi-eljárás), műszerezett vagy műszerezetlen mérés. A Vickers 

keménységmérő eljárás során egy szabályos négyoldalú gyémántgúla alakú 

szúrószerszámmal történik a felület roncsolása. A lenyomat átmérőjének nagyságából 

meghatározható a minta keménysége. A statikus eljárás során a benyomófejet 

meghatározott erővel benyomják a vizsgálandó anyagba és megmérik a képlékeny és 

rugalmas részből összetevődő helyi alakváltozás nyomát. A Shore keménység 

mérésekor egy tompa tű benyomásával szembeni ellenálló képességet vizsgálják. 

Amennyiben a vizsgálandó anyag lágy, akkor Shore A, ha pedig kemény anyagok 

közé sorolható, akkor Shore D skálán kell minősíteni. Dinamikus mérés esetén a 

benyomófejet meghatározott távolságból, mozgási energiával a vizsgálandó anyagra 

ejtik és mérik a visszapattanást. Minél keményebb az anyag, annál nagyobb a 

visszapattanás. Ezt a fajta keménységet úgynevezett szkleroszkóppal vizsgálják [144]. 

Továbbá fontos az előgyártmány és a bevonati réteg közötti adhéziós kapcsolat 

vizsgálata. Az adhézió minőségét befolyásoló tényező a felületi kötési energia mellett 

a felület nedvesíthetősége, az interdiffúzió, a felületi szennyezettség és a gyenge 

határréteg [153]. Az adhézió minősítésére többféle eljárás létezik. Ilyen például a 

tapadó vizsgálat, amellyel a határfelület húzószilárdsága határozható meg (24. ábra).  
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24. ábra Tapadó vizsgálat szabványos (EN ISO 4624:2002) mérési elrendezése [123] 

Elsősorban festékek és vékony bevonati rétegek minősítésére alkalmazzák. A 

vizsgálathoz először a felület előkészítését követően úgynevezett alumínium 

mérőbabákat ragasztanak rá. A ragasztó térhálósodása után a babák körül egy 

speciális vágó szerszámmal körülvágják a bevonati réteget, majd a babák főtengelyére 

merőlegesen, egy berendezés segítségével állandó sebeséggel letépik azokat. Az ISO 

4624:2002-es szabvány alapján 90 másodperc alatt be kell következnie a 

tönkremenetelnek [116].  

Egy másik, az adhézió minősítésére szolgáló eljárás a rácsvágásos vizsgálat. A 

rácsvágásos vizsgálathoz felhasznált speciális vágóeszköz több, egyenlő távolságra 

elhelyezett pengét tartalmaz, amelyekkel párhuzamos vágásokat ejtünk a felületen. 

Ezt követően az első vágásra merőlegesen megismételve a folyamatot, egy 

négyzetrácsos minta alakul ki. A négyzet alakú területen belüli rétegelválás 

mennyisége alapján a bevonat adhézióját vizuálisan 0 és 5 közötti értékek szerint 

osztályozhatjuk. Ez az érték 0, hogyha nem tapasztalunk rétegelválást és a vágások 

közötti levált terület függvényében az alábbi értékeket veszi fel: 1 - kevesebb, mint 5%, 

2 - 5 és 15% között van, 3 - 15 és 35% között van, 4 - 35 és 65% között van, 5 - 65%-nál 

nagyobb. Ezt követően a mintán adott adhéziós szilárdsággal rendelkező 

ragasztószalagos vizsgálatot végzünk. A használandó ragasztószalag típusát és 

leválasztásának módját, valamint a leválasztott terület részletes osztályozását a MSZ 

EN ISO 2409:2013-as szabvány írja le. Ez a módszer gyors, olcsó és egyszerű, azonban 

csak 250 µm-nél vékonyabb rétegek esetén alkalmazható [123, 154]. 

2.4. Poliamidok újrafeldolgozhatósága 

A hőre lágyuló mátrixú kompozitok elterjedésének egyik legnagyobb oka az az 

európai szabályozás, amelyek évről évre szigorítja a gépjárművek CO2 kibocsátást. 

Tekintve, hogy az üzemanyag fogyasztás - és így a CO2 kibocsátás - kölcsönös 

viszonyban van az autó méretével, tömegével, így a tömegcsökkentés központi 

kérdéssé vált. A másik probléma az autóiparban évente keletkező hatalmas 

mennyiségű hulladék, amely csökkentésére szintén szabályozásokat hoztak [2].  

A polimerek újrafeldolgozása történhet termikus, illetve fizikai úton. A termikus 

újrahasznosítás elterjedt mind hőre lágyuló, mind pedig hőre nem lágyuló mátrixú 
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polimer kompozitok esetén. A termikus folyamatok közé tartozik a pirolízis, a fluid-

ágyas pirolízis és a mikrohullámokkal segített pirolízis is. A folyamat során a 

mátrixanyag kémiai lebontása hő hatására, oxigénszegény vagy oxigénmentes 

környezetben, szabályozott körülmények között történik. Ezek hatására gázok (szén-

dioxid, hidrogén, metán stb.), folyékony (olaj) és szilárd végtermék (pirolízis koksz) 

keletkezik, valamint az erősítőszálak is visszanyerhetők. A folyamat a mátrixtól 

függően 450-700 °C közötti hőmérsékleten megy végbe. A fizikai újrafeldolgozáskor a 

hőre lágyuló polimer kompozit aprítása, majd fröccsöntés vagy extrúzió során való 

újrafeldolgozása történik. Az eljárás során egy alacsony fordulatszámú vágó- vagy 

zúzógépet használnak annak érdekében, hogy a nagyobb méretű darabokat kisebb 

(50-100 mm), majd a feldolgozási eljáráshoz szükséges méretre aprítsák. Ennek a 

módszernek a hátránya a szilárd hulladék heterogenitása, és a termék 

tulajdonságainak romlása az egymást követő ciklusokban az anyag degradációja 

miatt. Ez a makromolekulák hosszának és a molekulatömeg csökkenésével járhat, 

amely nagyban befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. A termoplasztikus 

polimerekhez adalékolt stabilizátoroknak, kompatibilizáló szereknek köszönhetően 

akár tízszeres egymás utáni fröccsöntés vagy extrudálás is megvalósítható észrevehető 

molekulalánc-tördelődés nélkül [4, 155, 156]. A stabilizátorok javítják a 

feldolgozhatóságot, valamint védik az anyag tulajdonságait mind a feldolgozás során, 

mind a termék életciklusa alatt a kívánt felhasználási területen (hő, fény). A 

kompatibilizátorok pedig javítják a polimer keverékek mechanikai tulajdonságait. 

A Brüggemann GmbH több adalékanyagot is kínál a poliamidok 

újrafeldolgozhatóságához. Többek között nagy viszkozitású, nagy molekulatömegű 

anyagokhoz láncszakító adalékokat, amelyek a molekulatömeg szabályozott és 

reprodukálható tömegcsökkenésével, valamint a viszkozitás pontos beállításával 

könnyebb fröccsönthetőséget tesz lehetővé az újrafeldolgozás során. Ezek azonban az 

újrafeldolgozással gyártott termékek minőségét és mechanikai tulajdonságait is 

nagyban befolyásolhatják [157]. 

Kuan-Hua Su és társai [158] a PA 6 tizenhat fröccsöntési cikluson keresztül történő 

újrafeldolgozását vizsgálták a mechanikai és reológiai tulajdonságváltozások 

elemzésén keresztül, stabilizátor alkalmazása nélkül. Megvizsgálták a ciklusok 

függvényében, továbbá az anyag molekulatömegének, molekulatömeg-eloszlásának 

és a kristályos részarányának változását is. A kutatáshoz polikondenzációs PA 6-ot 

alkalmaztak. A PA 6 kémiai szerkezetének változásait FTIR-rel elemezték, amely 

eredményei alapján a feldolgozás előtti PA 6 és a 16. ciklus utáni minta spektrumai 

nem mutattak jelentős különbséget (25. ábra). Kimutatták, hogy az anyag kémiai 

szerkezete, Young-modulusa és szakadási nyúlása csak kis mértékben változik a 

fröccsöntéssel történő újrafeldolgozás hatására [158, 159]. A mechanikai vizsgálatok 

elvégzésekor azt tapasztalták, hogy a folyáshatár folyamatosan növekedett (a 16. 

ciklus végére mintegy 25%-kal). A szakadási nyúlás a 13. ciklusig nem változott, majd 

ezt követően csökkenni kezdett. Ennek oka az lehet, hogy a többszöri feldolgozás miatt 

a molekulaláncok hosszának eloszlásfüggvénye kiszélesedett. Az ütésállóság 

drasztikusan csökkent 327 J/m-ről 128 J/m-re [158]. 



 

36   

 
25. ábra FTIR spektruma az 1. ciklus utáni (a) és a 16. ciklus utáni PA 6-nak (b) [158] 

A kristályos részarány meghatározására DSC berendezést alkalmaztak. A mérés 

eredményei azt mutatták, hogy a több cikluson keresztül feldolgozott PA 6 magasabb 

kristályosodási hőmérséklettel és szűkebb exoterm csúcsszélességgel rendelkezett. Ez 

azt jelzi, hogy a feldolgozott PA 6 kristályosodási sebessége fokozatosan növekszik, 

amely a molekulatömeg csökkenésének köszönhető, hiszen a lánchasadás okozta 

kisebb molekulák nagyobb mobilitással rendelkeznek. A második felfűtés során pedig 

megfigyelhető a feldolgozási ciklusok számának növekedésével a fő endoterm csúcs 

mellett egy kisebb csúcs is, amely a 16. ciklusig folyamatosan növekszik (26. ábra) 

[158]. 

 
26. ábra A második felfűtés és a hűtéshez tartozó DSC görbék primer PA 6 (a), 1-szer (b), 4-szer (c), 

8-szor (d), 12-szer (e) és 16-szor (f) feldolgozott mintánál [158] 

Az ismételt fröccsöntési ciklusok hatását 35 m/m% PA 6,6-tal és 30 m/m% 

talkummal adalékolt PA 6 rendszeren is vizsgálták. A 7. feldolgozási ciklus után ebben 

az esetben is nagymértékben (35%) megnövekedett a minták folyóképessége. Továbbá 

csökkent a kristályos részaránya (18%-ról 9%-ra), a szakítószilárdsága, a határhajlító 

feszültsége és a hajlító modulusa 35-37%-kal. Megállapították, hogy az alkalmazott 

keverékaránnyal egészen 4 ciklusig feldolgozható a PA 6 anélkül, hogy degradációt 

szenvedne [160]. 

Moritzera és Heidericha [161] a PA 6 mátrixú, 60 m/m% folytonos üvegszál 

erősítésű, kiváló mechanikai tulajdonságokkal (400 MPa szakítószilárdság) 

rendelkező lemezeket hasznosították újra fizikai úton, fröccsöntéssel. Ehhez 20, 30 és 

40 m/m% száltartalmú alapanyag-keveréket készítettek. Az így előállított 
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próbatesteken szakító- és ütvehajlító vizsgálatokat végeztek, amelynek eredményeit 

összehasonlították az eredeti lemez (60 m/m%) tisztán feldolgozott, és egy 60 m/m% 

erősítőanyagot tartalmazó polikondenzációs alapanyag tulajdonságaival. Eredményül 

azt kapták, hogy a tisztán újrahasznosított anyag nagyobb szakítószilárdsággal, 

rugalmassági modulussal, és ütőszilárdsággal rendelkezik, mint a keverékek, de 

alulmúlják a kereskedelemben kapható granulátum tulajdonságait. Ezt az 

újrahasznosított anyagok során tapasztalható kisebb szálhosszúsággal indokolták. 

Bernasconi és társai [162] 35 m/m% üvegszáltartalommal rendelkező PA 6-ot 

dolgoztak fel. A fröccsöntés során 25, 50, illetve 100%-ban adalékolták a 

polikondenzációs granulátumhoz. Figyelembe vették a fizikai feldolgozás során 

fellépő száltördelődést és az ebből adódó szálhossz-eloszlást is, amely nagyban 

befolyásolja a kialakuló mechanikai tulajdonságokat. Az tapasztalták, hogy a 

keverékben az újrafeldolgozott alapanyag mennyiségének növelésével 

nagymértékben csökkent az átlagos szálhosszúság és a húzófeszültség is. 

Mantia és társai [163] a kutatásuk során az extrúziós többszöri újrafeldolgozás 

hatását vizsgálták a PA 6 tulajdonságaira szárított (24 órán át 120°C-on), és 

kondicionált (120 órán át szobahőmérsékleten) alapanyagokon. Ezekhez antioxidánst 

(nagy molekulatömegű foszfonit vegyületet - Sandostab P-EPQ) adva hasonlították 

össze a minták tulajdonságait. Arra a megállapításra jutottak, hogy csak abban az 

esetben eredményezhet jó mechanikai tulajdonságokat a többszörösen 

újrafeldolgozott PA 6, ha azt a feldolgozás előtt alaposan kiszárítják, ellenben csökken 

a minta rugalmassági modulusa (69%-kal) és szakadási nyúlása (13%-kal), és 

növekszik a szakító szilárdsága (17%-kal). 

Mondragon és társai [164] PA 6-ból készült halászhálók fröccsöntéssel történő 

újrahasznosítását és az így legyártott minták tulajdonságait vizsgálták DSC, FTIR 

berendezéssel és szakítógéppel. Azt tapasztalták, hogy sem a használatuk, sem az 

újrafeldolgozásuk során nem éri károsodás a PA 6 hálókat. A feldolgozás előtt és után 

minden mintánál megtalálhatók voltak ugyanazok a funkciós csoportok. Továbbá a 

kristályos részarány minden esetben 28-32% volt. Végül a szakítóvizsgálatokból 

megállapították, hogy az újrafeldolgozott PA 6 minták mechanikai tulajdonságai 

nagyon hasonlóak a kereskedelmi forgalomban kaphatóéhoz. 

Habár a polikondenzációval előállított poliamidok újrafeldolgozását már átfogóan 

vizsgálták a szakirodalomban, a nagy molekulatömegű, öntött PA 6 újrafeldolgozása 

még kevéssé kutatott terület. A téma fontosságát bizonyítja, hogy Európában évente 

közel 5000 tonna hulladék keletkezik ezekből az anyagokból a feldolgozásuk során. 

Újrahasznosításuk ezidáig többnyire pirolízissel történt, vagy kis mennyiségben a 

fröccsöntésre szánt poliamidhoz adalékolták a molekulatömeg növelése érdekében. 

Továbbá a feldolgozhatóságuk érdekében csúsztatószert, vagy stabilizálószert 

társítanak hozzájuk [165, 166].  
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2.5. Az áttekintett irodalom kritikai elemzése 

Kutatómunkám során a feltárt szakirodalmat négy fő csoportra bontottam. Az első 

átfogó tématerület a CL-ból előállított PA 6-ra vonatkozó tanulmányok voltak. Ezen 

belül elsősorban feltártam a CL és az iniciátor rendszer típusának, mennyiségének 

hatását a polimerizációs folyamatra és az így elért termikus, morfológiai és mechanikai 

tulajdonságokra [17, 27]. Megállapították, hogy a CL-hoz társítható legjobb iniciátor-

aktivátor kombináció a C10-C20P, mind a tulajdonságokat, mind pedig a gyártási 

ciklusidőt tekintve [42]. Ezenfelül kutatták az alapanyag nedvességtartalmának 

hatását az iniciátor rendszer aktivitására, ami az ipari felhasználás szempontjából igen 

hasznos eredmény [44, 49]. Továbbá alátámasztották, hogy gyártás során a 

nedvességmentes [17] és oxigénmentes [167] környezet biztosítása kiemelt fontosságú. 

A másik igencsak kutatott témakör a gyártástechnológia paramétereinek 

(polimerizációs hőmérséklet és idő) hatása a kialakult PA 6 termikus, illetve 

mechanikai tulajdonságaira [17, 41]. A kutatók a 150 °C-os szerszámhőmérsékletet és 

a 3 m/m% C10 és 3 m/m% C20P alkalmazását határozták meg az optimálisnak, 

amellyel 5 perces polimerizációs idő mellett 99,5%-os konverzió [42] és nagyfokú 

kristályos részarány (~50%) érhető el [52]. A kutatások kis mintákon, labor 

körülmények között zajlottak, többnyire együst-reakció vagy öntés során létrehozott 

polimereken [32-37]. Mindemellett fontos szem előtt tartani, hogy az 5 perces ciklusidő 

egy ipari, automatizált sorozatgyártás során igen hosszúnak bizonyul, így ennek a 

lecsökkentése indokolt. Az automatizált gyártásra alkalmas eljárás a T-RTM 

technológia, amely újszerűsége miatt még kevéssé kutatott terület [41, 49, 70].  

A CL-ból előállított PA 6 minták vízfelvételi képességének tanulmányozására kevés 

irodalom áll rendelkezésre, pedig fontos tématerület, hiszen a nedvességtartalom 

lágyítóként viselkedik, megváltoztatja a PA 6 mechanikai tulajdonságait. Hiányos 

kutatási terület a PA 6 minták nedvességfelvételi képességének modellezése mellett a 

különböző páratartalom, vizes közeg hatásának vizsgálata a minták vízfelvételi 

folyamatára. 

A következő fő kutatási terület a CL adalékolása a tulajdonságok módosítása 

érdekében, valamint az adalék- és töltőanyagok megfelelő eloszlatása és ezek 

hatásának feltárása volt. A polimerek esetében gyakran alkalmazott TiO2 CL-hoz való 

társításáról nagyon kevés tanulmány áll rendelkezésre. Ezekben a tanulmányokban 

mikroméretű adalékot alkalmaztak és kizárólag a termikus és mechanikai 

tulajdonságokat vizsgálták [89], az UV-védő hatását, vagy a felületkezelés hatását nem 

elemezték. A CL olvadék állapotban kis viszkozitással rendelkezik, amely hatására a 

töltőanyagok ülepedhetnek a polimerizációs folyamat során. Ezt a szakirodalomban 

eddig nem vizsgálták, pedig a töltőanyagok homogén eloszlása a 

tulajdonságmódosítás szempontjából igen kritikus.  

A harmadik kutatási terület fontosságát bizonyítja, hogy az adalékanyagok 

homogén eloszlatását a kompozit rétegben található szálas erősítő anyag is gátolhatja, 

ezért ennek kiküszöbölése érdekében bevonati réteg létrehozására van szükség. Ennek 

egyik legkörnyezetkímélőbb és leghatékonyabb módja az IMC technológia 
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alkalmazása [123]. Az IMC-eljárást még egyetlen kutatócsoport sem alkalmazta 

T-RTM technológiával kombinálva, amely során mind az előgyártmány-, mind a 

bevonati réteg mátrix anyaga PA 6-ból állt volna. 

Végül a PA 6 fizikai újrafeldolgozhatóságát tanulmányoztam. Arra a megállapításra 

jutottam, hogy az általam feltárt nagyszámú irodalomban egyetlen kutatócsoport sem 

foglalkozott a T-RTM technológiával CL-ból előállított PA 6 fizikai úton, fröccsöntéssel 

történő újrafeldolgozhatóságával.  

A szakirodalomból levont következtetések alapján az alábbi célokat tűztem ki:  

1. Tanulmányozom a T-RTM technológia gyártási paramétereinek hatását a 

PA 6 termikus, mechanikai és morfológiai tulajdonságaira. 

2. A kaprolaktám rendszer adalékolási módszerének kidolgozása és az 

adalékok ülepedésének vizsgálata, azok típusa, mérete és a felületkezelés 

függvényében. 

3. Az alkalmazott adalékanyagok hatásának vizsgálata az anionos 

gyűrűfelnyitásos polimerizációval előállított PA 6 minták UV-állóságára. 

4. Adalékolt és adalékolatlan PA 6 minták nedvességfelvételi képességének 

vizsgálata és modellezése különböző kristályos részarányok mellett, eltérő 

páratartalmakon. 

5. ε-kaprolaktámból, T-RTM technológiával anionos gyűrűfelnyitásos in situ 

polimerizáció során előállított PA 6 termék bevonatolási eljárásának 

kifejlesztése. 

6. Az előgyártmány és a ráinjektált bevonat közti adhézió vizsgálata, illetve a 

két réteg eltérő zsugorodásából eredő deformációk elemzése. 

7. A létrehozott PA 6 termék újrafeldolgozhatóságának vizsgálata. 
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3. FELHASZNÁLT ANYAGOK, ALKALMAZOTT BERENDEZÉSEK 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

ε-kaprolaktám – iniciátor – aktivátor rendszer 

A vizsgálati minták előállítására ε-kaprolaktám - iniciátor - aktivátor 

komponensekből álló rendszert alkalmaztam, amely rövid ciklusidejű, olvadáspont 

alatti (130-170 °C) anionos gyűrűfelnyitásos in situ polimerizációval előállított, öntött 

PA 6 gyártására alkalmazható. A monomer az ε-kaprolaktám - CL (AP-Nylon, L. 

Brüggemann GmbH & Co. KG, Németország), amelynek olvadáspontja 69 °C, 

forráspontja 270 °C, sűrűsége szilárd halmazállapotban 0,6-0,7 g/cm3, olvadék 

állapotban 1,02 g/cm3 és folyékony halmazállapotban 3-5 mPa·s viszkozitással 

rendelkezik. Az iniciátor a nátrium kaprolaktamát (Brüggolen C10, L. Brüggemann 

GmbH & Co. KG, Németország), amelynek sűrűsége szilárd halmazállapotban 

0,45-0,55 g/cm3, olvadék állapotban 1,24 g/cm3, olvadáspontja 62,2 °C. Az CL-hoz 

hasonlóan nedvességre érzékeny, víz jelenlétében könnyen inhibeálódik. Az aktivátor 

a hexametilén-1,6-dikarbamoil kaprolaktám (Brüggolen C20P, L. Brüggemann GmbH 

& Co. KG, Németország). Sűrűsége szilárd halmazállapotban 0,8 g/cm3, olvadék 

állapotban 1,2 g/cm3, olvadáspontja 70 °C. Az alapanyagok jó nedvszívó képessége és 

fényérzékenysége miatt felbontás után, azokat 40 °C-on, 500 mbar vákuum alatt, 

alumínium tasakban tároltam. Az alapanyagok maximális nedvességtartalma 0,01% 

lehet. A próbatestek előállítása során az alábbi alapanyag arányokkal dolgoztam: CL 

– 92,5 m/m%, C10 – 4,5 m/m%, C20P – 3 m/m%. A gyártói ajánlással szemben az 

iniciátor (2,2 m/m%) és aktivátor (1,5 m/m%) mennyiségét növeltem, a polimerizációs 

folyamat gyorsítása miatt [17], az ipari felhasználhatóság relevanciája okán, és az 

esetleges nedvességtartalom kompenzálása érdekében [44].  

 

Alapanyagok 

A fröccsöntési kísérletekhez Durethan B30S (Lanxess AG, Németország) 

granulátumot alkalmaztam, amelynek olvadáspontja 222 °C, sűrűsége 1,14 g/cm3. Az 

anyag adatlap szerinti húzószilárdsága 80 MPa, húzó rugalmassági modulusa 3 GPa, 

határhajlító feszültsége 95 MPa, hajlító rugalmassági modulusa pedig 2,9 GPa. 

A kísérletek során továbbá alkalmaztam még NYRIM P1-30 Prepolymert (L. 

Brüggemann GmbH & Co. KG, Németország) is. A prepolimer alacsony 

polimerizáltsági fokú polimer, sárgás színű folyadék, amelynek sűrűsége 1,03 g/cm3. 

 

Erősítőrendszerek 

Erősítőszövetként üvegszövetet (800 g/m2, vászon, StarRov®895, Johns Manville 

GmbH, Németország) alkalmaztam. Az üvegszövet felületkezelése PA 6-hoz 

kompatibilis. Az erősítőszövetet az alkalmazása előtt 8 órán át, 80 °C-os hőmérsékletű 

szárítószekrénybe (Despatch LBB2-27-1CE, Despatch Industries GmbH, USA) 

helyezve szárítottam, a nedvességtartalom eltávolítása érdekében. 
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Adalékanyagok 

A vizsgálatok során felhasznált adalékanyagok és azok főbb tulajdonságai az 1. 

táblázatban láthatók. Az adalékanyagok nagy választékából az igényelt tulajdonságok 

eléréséhez a gyártók által publikált adatok alapján választottam ki az alkalmazottakat. 

Az adalékanyagokat a felhasználásuk előtt 8 órán át, 80 °C-os hőmérsékletű 

szárítószekrénybe szárítottam. 

Megnevezés Gyártó, név Szemcseméret Módosulat 
Felületkező 

anyag 
Jelölés 

Hivat-

kozás 

Grafit 
Imerys, 

Timrex C-Therm 
150 µm - - G 

[168] 

Talkum IMIFABI, HTPultra5L 650 nm - - TA [169] 

Szénszál 

őrlemény 

Zoltek, Panex Milled 

Fiber, PX35-MF200 
150 µm - - MCF 

[170] 

Titán-dioxid KOLTEX, KTR600 45 µm rutil 
alumínium, 

szilícium 
TiO2µ 

[171] 

Titán-dioxid 

SkySpring 

Nanomaterials Inc., 

P.N.: 7920DL 

10-30 nm rutil - TiO2r 

[172] 

Titán-dioxid 

SkySpring 

Nanomaterials Inc., 

P.N.: 7920SCDL 

10-30 nm rutil APS TiO2rt 

[173]  

Titán-dioxid 

SkySpring 

Nanomaterials Inc., 

P.N.: 7910DL 

10-30 nm anatáz - TiO2a 

[174] 

Cink-oxid 

US Research 

Nanomaterials Inc., 

P.N.: US3580 

35-45 nm - - ZnO 

[175] 

1. táblázat Alkalmazott adalékanyagok 

Segédanyagok 

A T-RTM próbatestek előállítása során XTEND 19RSS (Axel Plastics Research 

Laboratories, Inc., USA) és NYRIM Mold Sealer (L. Brüggemann GmbH & Co. KG, 

Németország) formaleválasztót alkalmaztam. A fröccsöntés során Lusin Alro LL 261 

(Freudenberg & Co. KG, Németország) típusú formaleválasztót használtam.  

3.2. Mintakészítési eljárások 

A mintákat három különböző, de azonos elven alapuló módszerrel állítottam elő. 

Laboratóriumi körülmények között a próbatesteket együstreakcióval gyártottam az 

ülepedés és az UV-állósági vizsgálatokhoz és gravitációs öntéssel az adalékolhatóság 

elemzése érdekében. A gyártástechnológiai paraméterek hatásának 

tanulmányozására, a vetemedés és az újrafeldolgozási kísérletekhez T-RTM 

berendezést alkalmaztam. 
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Együst-reakció 

A mintagyártáshoz szükséges monomert kettéosztottam, aminek az egyik felét az 

iniciátorhoz, másik felét pedig az aktivátorhoz adagoltam egy-egy 10 ml-es üveg 

mintatartóba. A mintartókat az alapanyagok kimérése után nitrogénnel átöblítettem 

és légmentesen lezártam. Az anyagokat a bemérés után 1 órán át, 40 °C-on, 500 mbar 

vákuum alatt szárítottam. A szárítás után vízmentes nitrogént engedtem a mintatartó 

üvegbe. Ezeket az elegyeket 100 °C-os szárítószekrényben megolvasztottam. Miután 

megolvadtak, az aktivátoros elegyet egy fecskendő segítségével az iniciátoros elegybe 

juttattam, majd homogenizálás céljából 0,5 percig intenzíven kevertem, és az üveget 

azonnal egy 150 °C-ra előmelegített alumínium formába tettem, 5 percre. Ezután a 

mintatartókat hideg víz alá helyeztem, hogy megállítsam a polimerizációs reakciót 

(kvencselés), amely a befagyasztás nélkül tovább folytatódott volna. 

Ugyanezen eljárás elvén alapuló, másik módszerrel is állítottam elő próbatesteket. 

A kimért monomert és aktivátort, illetve adalékanyagot tartalmazó próbatestek esetén 

az adalékanyagot is egy üveg mérőedénybe helyeztem, majd egy 120 °C-os fűthető 

mágneses keverő berendezés segítségével (Heidolph Hei-Tec GmbH CO. KG, USA) 

megolvasztottam és 500 fordulat/perc-es sebességgel homogénre kevertem (27. ábra). 

 
27. ábra Együst-reakciós eljárás elvi ábrája 

Az egynemű elegy elérése után hozzáadtam a megfelelő mennyiségű C10 iniciátort 

is, majd további egy percen keresztül folytattam a homogenizálást. Eközben az 

alumínium lemezekből kialakított szerszámokat egy szárítókemencében (UT20 

Heraeus Holding GmbH, Németország) 150 °C-ra melegítettem, majd beleöntöttem az 

homogénre kevert alapanyagot. A polimerizációs idő 5 perc volt. 

 

Próbatestek előállítása gravitációs öntőberendezéssel 

Az adalékolhatóság tanulmányozásához a próbatesteket gravitációs öntéssel 

állítottam elő, in situ polimerizációs eljárással. Az adalékanyagot az aktivátorral 

adagolt CL-hoz társítottam [176]. Ezután egy három üvegtartályt tartalmazó állvány 

felső két tartályába behelyeztem a CL/C10, illetve a CL/C20P/adalékanyag elegyeket, 

majd a lezárásuk előtt nitrogénnel átmostam a rendszert az inert közeg elérése 

érdekében. Következő lépésként az üvegedény rendszert behelyeztem egy 100 °C 

hőmérsékletű szárítószekrénybe, hogy megolvasszam az alapanyagokat. A 

berendezéshez szilikon csövek segítségével csatlakoztattam egy másik kemencébe 
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(UT20 Heraeus Holding GmbH, Németország) helyezett 150 °C-os alakadó 

szerszámot. Amikor a komponensek megolvadtak, 20 másodpercig tartó keverés után 

a két felső tartályból a harmadikba (alsóba) engedtem az olvadékot, majd újabb 

keveréssel homogenizáltam. Ezt követően egy statikus keverőn átjuttatva gravitációs 

öntéssel kitöltöttem a formaadó szerszámot. A 10 perces tartózkodási (polimerizációs) 

idő után a polimerizációs folyamat befagyasztása következett, a zárt szerszám 

vízfürdőben való hűtésével. Az öntési eljárással 200x260x3 mm névleges méretű töltött 

és töltetlen próbatesteket készítettem. A mérési elrendezés sematikus rajza és maga a 

berendezés a 28. ábrán látható, ami helyettesíti a T-RTM berendezés gyártási 

mechanizmusát.  

  
28. ábra In situ polimerizációs eljárás berendezésének elvi ábrája és fényképe 

 

Próbatestek előállítása T-RTM technológiával 

A megfelelő gyártási paraméterek tanulmányozásához, illetve az adhézió, 

vetemedés és az újrafeldolgozhatósági vizsgálatokhoz T-RTM technológiával 

állítottam elő mintákat. A lemez alakú, 290x510x2-5 mm névleges méretű 

próbatesteket in situ polimerizációval készítettem. Ehhez a KraussMaffei vállalat által 

gyártott T-RTM (CFT-FT R.H.13.13.3800.50.0, KraussMaffei Technologies GmbH, 

Németország) berendezést, valamint a BME Polimertechnika Tanszék és a HD 

Composite Zrt. (Magyarország) által tervezett kísérleti szerszámot alkalmaztam [177]. 

A berendezés két adagolóegységből (DU - Dosing Unit) és egy hidraulikus présből áll 

(29. ábra). Az adagolóegység feladata az alapanyag megolvasztása, annak légmentes 

tárolása, az olvadt alapanyag szállítása a szerszámhordozó présig, illetve a tervezett 

mennyiség beinjektálása a szerszámba. A két adagolóegység közül az első (DU1) az 

előgyártmány, a második (DU2) a bevonat létrehozására alkalmas. Mindkettő 

térfogatkiszorítás elvén működő, a DU1 ferde hatásvonalú axiáldugattyús szivattyúk, 

míg a DU2 pedig dugattyús pumpák segítségével juttatja be az alapanyagot a 

szerszámba. A DU1 működési elvéből adódóan nem alkalmas adalékanyagok 

alkalmazására, azonban a második adagolóegység igen. A hidraulikus prés feladata 

az alakadó szerszám mozgatása (nyitás és zárás), valamint a szerszámzáró erő 

biztosítása a folyamat során. 

A gyártás első lépéseként a tervezett arányú alapanyagok kimérését és beadagolását 

végeztem az adagolóegységbe. Az adalékanyagokat a DU2-be, a C20P-t is tartalmazó 
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komponenshez társítottam. A külön olvasztótartályokba töltött aktivátoros (CL+C20P 

(A)) és iniciátoros (CL+C10 (B)) komponenseket 110 °C-on, 500 mbar vákuum alatt 

megolvasztottam. Az üzemelés alatt az olvadék folyamatosan egy zárt rendszerben 

kering, hogy szabad levegővel ne érintkezzen az alapanyagok hidrofil jellege miatt. A 

gyártási folyamat lépéseit a 30. ábra mutatja. 

 
29. ábra T-RTM berendezés 

Miután az alapanyag olvadék állapotba kerül, fűthető csöveken keresztül jut el a 

présgépre felszerelt, 150-175 °C-os alakadó szerszámig (1), amelynek légmentesen 

tömített formaüregében rendkívül kis, 1 mbar alatti nyomás uralkodott, a lehető 

legjobb kitöltés biztosítása érdekében (2). Az alapanyag bejuttatása a formaüregbe a 

keverőfej (mixing head) segítségével történik. Ez a 110 °C-ra felfűtött keverőfej 

biztosítja a két külön tartályból érkező komponens homogén keveredését (3). A 

komponensek közvetlenül csak a keverőfej után találkoznak egymással, a 

polimerizációs folyamat nem kívánt helyen történő beindulásának elkerülése 

érdekében. A polimerizációs idő (4) letelte után a kész termék eltávolítható a 

szerszámból (5).  

 
30. ábra Gyártási ciklusdiagram: 1. szerszám előkészítése; 2. szerszám zárása és vákuumozása; 

3. formaüreg kitöltése; 4. polimerizáció; 5. szerszám nyitása, termék eltávolítása 
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3.3. Vizsgálati eljárások 

Az elkészített mintákon termikus, mechanikai, morfológiai és felületi vizsgálatokat 

végeztem. Az összetett igények miatt nagyszámú (20 féle) vizsgálati módszert 

alkalmaztam. 

Konverziófok meghatározása TGA vizsgálattal 

A minták konverziófokának, illetve maradó monomer tartalmának, bomlásának és 

degradációjának vizsgálatára termogravimetriás [178] méréseket végeztem. A TGA 

Q500 (TA Instruments, Inc., USA) berendezés mintatartójába helyezett ~5 mg tömegű 

PA 6 minta bomlását 10 °C/perc-es fűtési sebességgel 400 °C-ig történő felfűtéssel 

vizsgáltam, 50 ml/perc nitrogén gázáramban. A vizsgált mintákat minden esetben a 

próbatesek ugyanazon részéből, a szomszédos széleitől 30-30 mm távolságban 

található területből vettem ki. A B30S típusú anyag esetében a felfűtést 600 °C-ig 

végeztem. A konverziófok meghatározásához használt eljárást az első mérési 

eredményeimen mutatom be. A méréseket a TA Instruments Universal Analysis 2000 

szoftverrel értékeltem ki. 

Kristályos részarány meghatározása DSC vizsgálattal 

A minták kristályos részarányának meghatározásához fűt-hűt-fűt ciklusú DSC 

(Q2000, TA Instruments, Inc., USA) mérést alkalmaztam. A minták tömege 3-6 mg 

között, a mérési tartomány 25-250 °C között, a fűtési/hűtési sebesség 10 °C/perc volt. 

A mérés közben 50 ml/perc nitrogén gázáramot használtam. A vizsgált mintákat 

minden esetben a próbatest ugyanazon szélétől 30-30 mm-re lévő területből vettem ki. 

Az így kapott eredményeket a TA Instruments Universal Analysis 2000 szoftverrel 

értékeltem. A kristályos részarányt a (1) összefüggéssel határoztam meg [179]. 

 𝑋 =
∆𝐻𝑚−∆𝐻𝑐𝑐

∆𝐻𝑘𝑟∙(1−𝜑)
 (1) 

ahol X - vizsgált minta kristályos részaránya [%], 𝛥𝐻𝑚 - kristályolvadáshoz tartozó 

entalpiaváltozás [J/g], 𝛥𝐻𝑐𝑐  - hidegkristályosodáshoz tartozó entalpiaváltozás [J/g], 

𝛥𝐻𝑘𝑟  - elméletben 100%-ban kristályos minta kristályolvadásához tartozó 

entalpiaváltozás [J/g] (PA 6 esetén 188 J/g [180]), φ - adalékanyag részaránya [-]. 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálat során az MSZ EN ISO 527-2:2012 szabvány hőre lágyuló 

polimerekre vonatkozó előírásait követtem (31. ábra) [181]. Zwick Z020 (Zwick GmbH 

& Co. KG, Németország) szakítógépet alkalmazva egytengelyű húzó igénybevétellel, 

állandó húzó sebességgel vizsgáltam a szabvány szerinti 5A típusú próbatesteket. A 

befogási hossz 50 mm, a vizsgálati sebesség 5 mm/perc volt. A vizsgálandó mintákból 

a próbatesteket vízsugaras vágógéppel vágtam ki. 
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31. ábra Szakító próbatest méretei – 5A típusú 

A gép egy erőmérőcella (20 kN erőmérőcella, GTM GmbH, Németország) 

segítségével regisztrálta a hosszváltozás függvényében fellépő húzóerőt. A vizsgálat 

során kapott erőértékekből meghatároztam a húzószilárdságot a (2) összefüggéssel. 

 𝜎𝑀 =
𝐹

𝐴
 (2) 

ahol 𝜎𝑀  – húzószilárdság [MPa], F – maximális erő a húzóvizsgálat során [N], A – 

próbatest kiindulási keresztmetszete [mm2]. Ezenfelül meghatároztam a húzó 

rugalmassági modulus értékeket az ε1 = 0,0005 és ε2 = 0,0025 nyúlásértékekre 

vonatkoztatva az alábbi összefüggés segítségével (3). 

 𝐸𝑡 =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1
 (3) 

ahol Et  - húzó rugalmassági modulus [MPa], 𝜎1 – az 𝜀1= 0,05%-os nyúláshoz tartozó 

feszültség érték [MPa], 𝜎2 - az 𝜀1= 0,25%-os nyúláshoz tartozó feszültség érték [MPa]. 

Hajlítóvizsgálat 

A hajlítóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 178:2019 szabvány előírásait figyelembe véve 

végeztem el Zwick Z020 (Zwick GmbH & Co. KG, Németország) univerzális 

szakítógépen [182]. A mérést a határlehajlásig végeztem, amely az alátámasztási 

távolság 10%-a. A minták mérete 40x25x2 mm volt, az alátámasztási távolság 32 mm. 

A mért erőértékekből határhajlító feszültséget számítottam, az alábbi összefüggés 

felhasználásával (4). 

 𝜎ℎ =
3∙𝐹∙𝐿

2∙𝑏∙ℎ2
 (4) 

ahol 𝜎ℎ - határhajlító feszültség [MPa], 𝐹 - mért erőérték [N], 𝐿 - alátámasztási távolság 

[mm], 𝑏 - próbatest szélessége [mm], ℎ - próbatest vastagsága [mm]. Az (5) 

összefüggéssel kiszámítottam a megnyúlást. 

 𝜀ℎ =
6∙𝑠∙ℎ

𝐿2
 (5) 

ahol εℎ - relatív nyúlás [-], s - lehajlás [mm], ℎ - próbatest vastagsága [mm], 𝐿 - 

alátámasztási távolság [mm]. Továbbá meghatároztam az egyes minták hajlító 

rugalmassági modulusát a (6) összefüggés segítségével. 

 𝐸ℎ =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1
 (6) 

ahol Eh - hajlító rugalmassági modulus [MPa], 𝜎1 - az 𝜀1= 0,05%-os nyúláshoz tartozó 

feszültség értéke [MPa], 𝜎2  - az 𝜀1 = 0,25%-os nyúláshoz tartozó feszültség értéke 

[MPa]. 
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Fajlagos ütőmunka meghatározása Charpy-féle ütvehajlító vizsgálattal 

A Charpy vizsgálatokat az MSZ EN ISO 179-2:2020 [183] szabvány 

figyelembevételével, Resil Impactor Junior (Ceast S.p.A., Olaszország) típusú 

ütőművel, 2 J-os kalapáccsal, DAS8000 típusú adatgyűjtővel végeztem. A 2 mm-es 

bemetszésű próbatestek mérete 80x10x5 mm, az alátámasztási távolság 62 mm, a 

kalapács által bejárt szög 150° volt. A műszerezett mérés során az EFmax, valamint az 

Etotal ütési energia értékeket jegyeztem fel, előbbi az Fmax eléréséig, utóbbi pedig az első 

nullátmenetig tartó görbe alatti területet jelenti. A fajlagos ütőmunkát a (7) 

összefüggéssel számítottam. 

 αC =
EFmax

𝐴
 (7) 

ahol 𝛼𝐶 - fajlagos ütőmunka [kJ/m2], 𝐸𝐹𝑚𝑎𝑥
- maximális erőig elnyelt ütőmunka [kJ], 𝐴 - 

próbatest keresztmetszete [m2] (hornyolt esetben a horonnyal csökkentett 

keresztmetszet). A (8) összefüggés alapján az EFmax és az Etotal ütési energiák hányadosa 

az ún. duktilitási index, amely a tönkremenetel típusát jellemző, 0 és 1 közé eső 

arányszám.  

 𝐷𝐼 =
𝐸𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ,        (8) 

ahol 𝐷𝐼 - duktilitási index [-], 𝐸𝐹𝑚𝑎𝑥  - maximális erőig elnyelt ütőmunka [J], 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  - 

első nullátmenetig elnyelt ütőmunka [J]. Amennyiben DI értéke 1-hez tart, akkor rideg 

törésről lehet beszélni, ellenkező esetben szívós törésről van szó. 

Hőalaktartási vizsgálat HDT mérőberendezéssel 

A hőalaktartási vizsgálatot (HDT (Heat Deflection Temperature - hőalaktartási 

hőmérséklet)) Ceast HV3 6911.000 (Ceast S.p.A., Olaszország) mérőberendezéssel 

végeztem az MSZ EN ISO 75-2:2013 [184] szabvány alapján. Minden minta esetén 3 

párhuzamos mérést végeztem. A téglalap keresztmetszetű, 80x10x5 mm méretű 

próbatestek alátámasztási távolsága 64 mm volt. A vizsgálat során terhelésként 

0,45 MPa feszültséget alkalmaztam. A mérés során a fűtési sebesség 120 °C/óra, a 

megengedett lehajlás pedig 0,34 mm volt. A minták a vizsgálat során mindvégig 

szilikon olajban helyezkedtek el. 

Keménység meghatározása 

Az 5 mm vastag minták keménységének meghatározásához Zwick Roell 

H04.3150.000 (Zwick GmbH & Co. KG, Németország) típusú mérőberendezést 

alkalmaztam. A méréseket Shore D típusú mérőfejjel végeztem. 

Szferolit méret meghatározása optikai mikroszkóppal 

A mintákban található szferolitok méretének meghatározásához Keyence VHX-

5000 (Keyence Corporation, Japán) optikai mikroszkópot használtam. A kristályos 

fázis vizsgálatát mikroszeletelővel előkészített 5 µm vastag mintákon végeztem el, 

amelyekről az optikai mikroszkóp segítségével átvilágításos üzemmódban 

készítettem a felvételeket. A mintákat két, egymáshoz képest 90°-kal elfordított 

polarizált lencse közé helyezve a polimer kristályos fázisa vizsgálható.  
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Energiadiszperzív spektroszkópia (EDS) vizsgálat pásztázó elektronmikroszkóp 

berendezéssel 

Az elektronmikroszkóp berendezés (JEOL JSM 6380LA, Jeol Ltd., Japán) egyik 

funkciója az energiadiszperzív spektroszkópia (EDS - Energy Dispersive 

Spectroscopy). A mérés során egy reprezentatív térképet lehet létrehozni, amely 

megjeleníti, hogy a mintát alkotó atomok hol helyezkednek el a mikroszkóp által 

készített képen. A spektrum alapján pedig százalékos kvantitatív eloszlást 

alkothatunk az összetevőkről. 

Mesterséges UV-öregítés 

Az előállított mintákon 2160 órán (3 hónap) át öregítési vizsgálatokat végeztem, 

25 RH% páratartalomban és 23 °C-os hőmérsékleten. Az öregítési vizsgálatokhoz 

368 nm hullámhosszú és 39 W/m2 sugárzási intenzitású UV-csöveket (Sylvania 

Blacklight 368 nm, Németország) alkalmaztam. A minták az UV-fénycsövek alatt 

helyezkedtek el, 40 mm-re (32. ábra). A kísérlet megkezdése előtt a próbatesteket 

szárítószekrényben szárítottam, 80 °C-on, 8 órán át. 

 
32. ábra Próbatestek elrendezése az UV vizsgálat során 

Minták felszínének vizsgálata atomerő mikroszkóppal (AFM) 

Az UV-kezelt minták besugárzás előtti és utáni felszíni topológiáját atomerő 

mikroszkóppal (AFM - Atomic Force Microscopy) (Nanosurf FlexAFM 5, Nanosurf 

AG, Svájc) jellemeztem szobahőmérsékleten. Az elemzéshez egynyalábú szilícium 

konzolt használtam (TAP 190Al-G, Budget Sensors, Innovative Solutions Bulgaria 

Ltd., Bulgária). A méréseket dinamikus, tapogató üzemmódban vegéztem, a konzol 

szabadrezgésének gerjesztő amplitúdója 2 V volt. 

Minták kémiai szerkezetének meghatározása Fourier-transzformációs infravörös 

spektroszkópiával (FTIR) 

A poliamid minták kémiai szerkezetét ATR-FTIR (Attenuated Total Reflection- 

Fourier-transform infrared spectroscopy) készülékkel elemeztem (Bruker Tensor II, 

Bruker Optics Inc., USA). A vizsgálat hullámhossztartománya 4000 cm-1 és 400 cm-1 

között, felbontása pedig 4 cm-1 volt. A berendezés minden mintát 16-szor pásztázott 

végig, amelyekből kapott intenzitás spektrumok átlagát vettem figyelembe. Az 

eredményeket az OPUS 8.2 szoftverrel értékeltem ki. 
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Reológiai vizsgálat 

Ceast SR 50 (Ceast S.p.A., Olaszország) típusú kapilláris reométer segítségével 

méréseket végeztem az újrafeldolgozhatósági kísérletek során az előállított polimer 

mintákon az anyag viszkozitására vonatkozóan. A berendezésbe két eltérő hosszúságú 

(5 és 20 mm), de azonos furatátmérőjű (1 mm) kapillárist helyeztem. Az anyagokat 

három különböző hőmérsékleten mértem (240, 260, 280 °C), különböző 

nyírósebességek (100-10000 1/s) alkalmazásával. A kiértékeléshez szükséges 

korrekciókat (Bagley és Rabinowitch korrekció) a berendezés szoftvere automatikusan 

elvégezte a két kapillárissal mért értékek felhasználásával. 

Relatív oldatviszkozitás meghatározása 

A PA 6 minták relatív oldatviszkozitását ASTM D4603 [185] szabvány szerint, 

RPV-1 típusú (PSL Rheotek Ltd., USA), számítógép vezérelt, optikai szenzorral 

felszerelt automata oldatviszkozitás-mérővel határoztam meg a (9) összefüggés 

segítségével. Oldószerként fenol:1,1,2,2-tetraklóretán (Sigma-Aldrich Ltd., USA) 

60:40-hez tömegarányú keverékét alkalmaztam, az oldat koncentrációja 0,5 g/dl, a 

vizsgálati hőmérséklet 30 °C volt. 

 𝜂𝑟𝑒𝑙 =
𝑡1

𝑡0
 (9) 

ahol 𝜂𝑟𝑒𝑙  - relatív oldatviszkozitás [-], 𝑡1  – oldat kifolyási ideje [s], 𝑡0  - oldószer 

kifolyási ideje [s]. 

Tapadó vizsgálat 

A tapadószilárdság méréséhez az MSZ EN ISO 4624:2016 [186] szabvány 

figyelembevételével, PosiTest ATM20A (DeFelsko Corporation, USA) típusú kézi 

tapadószilárdság-mérőt alkalmaztam. A vizsgáló berendezés 20 mm átmérőjű, 

felületre ragasztható alumínium babákkal rendelkezik. A tapadó vizsgálat a befogó 

által lefedett 20 mm átmérőjű körön történik. Első lépésként megtisztítottam a felületet 

Loctite SF 7063 típusú tisztítószerrel, majd a babákat Loctite Super Bond Power Flex 

Gel típusú cianoakrilát alapú pillnatragasztóval a felületre ragasztottam. A 24 órás 

kötési idő letelte után, az alkalmazott szabványnak megfelelően egy kézi körkivágó 

eszközzel bemetszést ejtettem a bevonati rétegen a vizsgálati terület körül. A babákat 

egy kézi működtetésű, hidraulikus mechanizmus húzza le a felületről. A mért 

értékekből az eszköz automatikusan kiszámolja a létrejött tapadószilárdságot. 

Vetemedés meghatározása 

A minták vetemedésének vizsgálata során első lépésként a próbatestek alakjának 

digitalizálására volt szükség. Ehhez egy GOM ATOS Core 5M (GOM GmbH, 

Németország) típusú 3D szkennert alkalmaztam. A szkennelés során a próbatesteket 

a tárgyasztalon mindig azonos pozícióban, ugyanahhoz a ponthoz igazítva helyeztem 

el. Mivel a minták alakja egyik esetben sem volt sík, ezért javítani kellett az 

orientációjukon, hogy össze lehessen hasonlítani azok vetemedését. A próbatestek 3D 

modelljétől való eltérésének elemzését MATLAB program segítségével végeztem el. 
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Nedvességfelvétel vizsgálata 

A PA 6 minták nedvességfelvételi képességének vizsgálatához a téglatest alakú, 

10x30x2 mm méretű mintákat, különböző relatív páratartalomat biztosító (25, 50, 75, 

100 RH%) exszikkátorokban, valamint víz alá merítve helyeztem el 23 °C-os 

környezeti hőmérsékleten. A mérés megkezdése előtt a mintákat tömegállandóságig 

24 órán át 80 °C-os szárítószekrényben szárítottam, az előtte szabad levegőn tárolásból 

adódó, bennük lévő nedvességtartalom eltávolítása érdekében. A vizsgálatok során az 

első 1 hétben naponta, majd 3 naponta és 1 hónap után hetente a mintákat az 

exszikkátorból kivéve, a rajtuk lévő vizet/párát letörölve, megmértem a tömegüket. A 

próbatestek tömegének méréséhez használt analitikai mérleg típusa Ohaus Explorer 

(OHAUS Europe GmbH, Svájc), méréshatára 110g, mérési pontossága 0,1 mg. Az így 

kapott eredményeket a szálas szerkezetekben történő folyadékfelvétel tömegre 

vonatkoztatott explicit változatával modelleztem [187, 188]. 

Zsugorodás meghatározása 

A próbatestek zsugorodása a minták tényleges befoglaló méreteiből és a gyártáshoz 

használt szerszám méreteiből határozható meg a (10)-es összefügéssel. 

 ∆𝑙 = (1 − (
𝑙

𝑙0
)) ∗ 100 (10) 

ahol ∆𝑙 – méretváltozás [%], 𝑙 – szerszám dimenziói [mm], 𝑙0 – próbatest dimenziói 

[mm]. 

Ülepedés vizsgálata 

Az ülepedés vizsgálat azon alapszik, hogy a nyugvó folyadékban diszpergált 

részecskék a gravitációs erő hatására ülepedni kezdenek. A kutatásom során én is ezt 

az elvet használtam fel az adott adalékanyagok CL-mal történő elegyíthetőségének 

vizsgálatához. Két különböző módon tanulmányoztam az adalékanyagok ülepedését, 

először képfeldolgozással a CL folyadék halmazállapotában. A dokumentált 72 dpi 

felbontású képek segítségével meghatároztam, hogy a mintavételezési 

időpillanatokban az egyes mintáknál a teljes rendszernek hány százaléka az ülepedett 

rész. Ehhez Photoshop programot és a (11-13) összefüggést alkalmaztam. Először 

mintánként 3 pontot határoztam meg, amelyek: a kaprolaktám rendszer teteje (x1,y1), 

a kémcső alja (x2,y2), az ülepedett rész teteje (x3,y3) (M7.3). 

Ezen pontokhoz tartozó pixelekből az alábbi képlet alapján kiszámítható a teljes 

magasság: 

 𝑀𝑡 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 (11) 

ahol Mt – a minta teljes magassága [-], (x1,y1) - a kaprolaktám rendszer tetejének 

koordinátái [-], (x2,y2) – a kémcső aljának koordinátái [-]. 

Továbbá az ülepedett rész is számítható: 

 𝑀ü = √(𝑥3 − 𝑥2)2 + (𝑦2 − 𝑦3)2   (12) 

ahol Mü – az ülepedett rész teljes magassága [-], (x2,y2) – a kémcső aljának koordinátái 

[-], (x3,y3) – az ülepedett rész tetejének koordinátái [-]. 
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Ezek segítségével pedig meghatározható az a százalékos arányszám, amely 

megadja az ülepedett rész nagyságát: 

 𝐴ü =
𝑀ü

𝑀𝑡
∙ 100 (13) 

ahol Aü – ülepedett rész nagyságának aránya [-], Mt – a minta teljes magassága [-], Mü 

– az ülepedett rész teljes magassága [-]. 

Ahol nem volt kiértékelhető felvétel, illetve a PA 6 próbatesteken TGA vizsgálattal 

tanulmányoztam az adalékanyagok ülepedését.  

Szín vizsgálat 

A mintákon színmérési vizsgálatokat végeztem a mintákon Color-Guide Sphere 

6834 (BYK-Gardner GmbH, Németország) berendezéssel, D65 típusú megvilágítással 

10°-os látómezővel. A mérés előtt a berendezést minden esetben kalibráltam. A 

vizsgálatot a mintákon 3-3 pontban végeztem, amelyből átlagot számítva határoztam 

meg a CIE Lab színkoordinátákat (L*; a*; b*; ΔE) (14). A paraméterek közül az L* és a 

b* értékének változását vizsgáltam [189]. 

 ∆E = √∆L∗2 + ∆a∗2 + ∆b∗2 (14) 

ahol ∆𝐸  – színpontok CIELab háromdimenziós színtérben értelmezett euklédeszi 

távolsága [-], ΔL* - a képpontok színeinek világosságbeli eltérése [-], Δa* – zöld-piros 

átmenethez tartozó értékek különbsége [-], Δb* – kék-sárga átmenethez tartozó értékek 

különbsége [-]. 
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4. T-RTM TECHNOLÓGIA ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ 

BEVONATOLÁSI ELJÁRÁS KIFEJLESZTÉSE 

A CL-ból, anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval létrehozható PA 6 alapú 

kompozit felületi bevonatolásának fejlesztéséhez első lépésként a T-RTM folyamat 

legfontosabb gyártástechnológiai paramétereit tanulmányoztam és megvizsgáltam 

azok hatását a PA 6 termikus és mechanikai tulajdonságaira. Ezt követően 

kidolgoztam a PA 6 adalékolhatóságának metódusát, elsősorban a TiO2-ra fókuszálva, 

majd tanulmányoztam a TiO2 hatását a PA 6 termikus, mechanikai, vízfelvételi és 

UV-állósági képességére. Ezenfelül vizsgáltam az előgyártmány és a ráinjektált 

bevonati réteg közötti adhéziós kapcsolatot, a komplex rendszer vetemedését és 

újrafeldolgozhatóságát (33. ábra). 

 
33. ábra Kutatómunkám felépítése 

4.1. T-RTM gyártástechnológia paramétereinek vizsgálata 

A kísérletek első lépéseként a T-RTM technológia főbb gyártási paramétereinek, a 

tartózkodási időnek, az alakadó szerszám hőmérsékletének és a szerszám 

zárónyomásának a próbatestek tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgáltam. A 

mintákat a KraussMaffei T-RTM berendezésen az alábbi állandó paraméterekkel 

gyártottam (2. táblázat): 

Gyártási paraméterek 

Paraméter Érték 

Adagsúly [g] 380 

Beinjektálási sebesség [g/s] 35 

Szerszám vákuumozási idő [s] 30 

Alapanyag tartályok hőmérséklete [°C] 110 

Keverőfej hőmérséklete [°C] 110 

2. táblázat T-RTM gyártási paraméterek 

Több kutatócsoport [17, 27, 53] munkájának eredményét tanulmányozva arra a 

következtetésre jutottam, hogy 150-180 °C közötti szerszámhőmérsékletet és 2-4 perc 

polimerizációs időt érdemes alkalmazni. A polimerizációs idő (tartózkodási idő) a 

kaprolaktám rendszer szerszámba történő bejuttatása és a kész minta eltávolítása 

között eltelt idő. A gyártás során e paraméterek befolyásolják a molekulatömeget, a 

konverziófokot és a kristályos részarányt, amelyek nagy hatással bírnak az előállított 
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anyag mechanikai és termikus jellemzőire. A vizsgált különböző gyártási 

paramétereket a 3. és a 4. táblázat tartalmazza. A szerszámhőmérséklet és a 

tartózkodási idő változtatása esetén a szerszám zárónyomása minden esetben 30 bar 

volt. A szerszám zárónyomás hatásának tanulmányozása esetében a nyomások elérése 

három lépcsőben zajlott, a nyomás szakaszok rendre 15, 30 és 135 s-ig tartottak, ezzel 

követve a próbatest zsugorodását. Mivel a szerszámzárás három szakaszból áll, 

különböző nyomásértékekkel, ezért ezek átlagával jellemzem a továbbiakban a 

beállításokat.  

Tartózkodási idő 
Szerszámhőmérséklet 

150 °C 165 °C 175 °C 

120 s x x x 

180 s x x x 

240 s x x x 

3. táblázat A gyártás során alkalmazott tartózkodási idők és szerszámhőmérsékletek 

 
Szerszám zárónyomás [bar] 

1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 

Tartózkodási idő 

180 s 

 

Szerszámhőmérséklet 

150 °C 

 

60 70 80 

54 63 72 

48 56 64 

42 49 56 

36 42 48 

30 35 40 

24 28 32 

18 21 24 

12 14 16 

6 7 8 

4. táblázat A gyártás során alkalmazott szerszám zárónyomások 

4.1.1. Termikus vizsgálatok 

Konverziófok meghatározása TGA vizsgálattal 

A konverziófok a polimerizáció során elreagált, a maradó monomer az el nem 

reagált, visszamaradó monomer részarányát jelenti. A maradó monomert el kell 

távolítani a mintából, annak megengedett mennyisége az alkalmazási területtől függ. 

Jelen esetben a kisebb (<4%) maradó monomer tartalomnak nincs jelentősen káros 

hatása. Efölött viszont a CL az anyag belsejében lágyítóként viselkedik, egy része 

pedig kimigrál a termék felszínére, ahol egy vékony réteget képezve meggátolja annak 

bevonatolhatóságát. Kompozit anyag esetében a szövet szálainak felszínéig 

diffundálhat, ahol rontja a mátrix-erősítőanyag határfelületi kapcsolatot, ezáltal 

gyengítve a mechanikai tulajdonságokat. 

Elsőként a CL-on végeztem TGA vizsgálatot, amelynek mérési eredménye a 34. 

ábrán látható. A CL önmagában 200 °C-ig teljes egészében távozik, ami a PA 6 olvadási 
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hőmérséklete alatt van. Ez kedvező, hiszen a polimerben visszamaradó 

monomerhányad meghatározása TGA vizsgálat segítségével csak akkor kivitelezhető, 

ha a degradáció megindulása előtt a monomer eltávozik a mintából. Az előkísérlet 

után a PA 6 mintákat vizsgáltam. Szintén a 34. ábrán egy T-RTM technológiával 

előállított PA 6 TGA görbéje látható. A TGA mérés során három különböző 

hőmérséklet-tartományt különítettem el, ahol elsőként a víz párolog ki a mintából 

100 °C körüli hőmérsékletig, majd ezt követően 100-240 °C között a kismolekulájú 

anyagok (mint pl. monomerek, oligomerek) távoznak. Végül egyből az olvadási 

hőmérséklet fölött (250 °C) megindul a láncok felszakadozása, azaz a polimer 

degradálódása, majd a bomlási hőmérséklethez közeledve az anyag elkezd lebomlani 

[89, 190]. Ez alapján a kiértékelés során a minták 240 °C-on vett százalékos tömegét 

vettem alapul, hiszen addig a poliamid stabilan viselkedik, efölött a hőmérséklet fölött 

tapasztalható a bomlási intenzitás növekedése. Ennek magyarázata, hogy a szilárd 

halmazállapotban lévő PA 6 belsejéből lassabban diffundál ki a monomer, azonban a 

kristályolvadási hőmérséklet (~210 °C) felett, ömledék állapotban a diffúzió felgyorsul. 

  
a) b) 

34. ábra A CL-on és a PA 6-on végzett TGA mérés (a) és dTG görbe (b) 

A 35. ábra (a) a poliamid konverzióját mutatja a szerszámhőmérséklet és a tartózkodási 

idő függvényében. A 150 °C-os szerszámhőmérséklet esetén kapott 97% körül nagy 

konverzió, és ebből következően kis visszamaradó monomer igen kedvező a 

terméktulajdonságok szempontjából. Látható, hogy a tartózkodási idő nem 

befolyásolja jelentősen a visszamaradt monomerhányadot, azonban az a 

szerszámhőmérséklet növelésével csökken. A csökkenés három okból következhet be. 

A kisebb szerszámhőmérséklethez magasabb kristályos részarány tartozik, ami növeli 

a végső konverzió értékét, hiszen a kristályos rész nem tartalmaz monomert [53]. 

Továbbá alacsonyabb hőmérsékleten a monomer-polimer termodinamikai egyensúlya 

a polimer irányába tolódik el, ami szintén növeli a konverziót [53, 190]. Ezenfelül a 

magasabb hőmérsékleten lezajló gyorsabb polimerizációs folyamat során a láncok 

körbezárják a monomert és nincs ideje minden egyes monomernek bekapcsolódni a 

folyamatba [53]. A 35. ábra (b) a szerszám zárónyomás függvényében mutatja a 

konverziófokot. A konverzió jól láthatóan kismértékű növekvő tendenciát mutat, a 

maximális értékét 30-35 bar könyékén éri el, azonban szignifikáns különbséget nem 

tudtam kimutatni. 
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a) b) 

35. ábra Konverziófok függése a szerszámhőmérséklettől és a tartózkodási időtől (a) és a szerszám 

zárónyomástól (b) 

Kristályos részarány meghatározása DSC vizsgálattal 

A kristályos részarány vizsgálatának fontosságát mutatja, hogy mértéke az anyag 

számos tulajdonságára befolyással bír. Befolyásolja a végső termék mechanikai 

tulajdonságait is. Emelkedésével általánosságban növekszik a keménység, a modulus 

és a hőállóság, javul a vegyszerállóság, valamint csökken a vízfelvevő hajlam és a 

szívósság [27, 56]. 

A különböző szerszámhőmérsékleteken és különböző tartózkodási időkkel 

előállított minták DSC vizsgálattal kapott első és második felfűtési görbéit a 36. ábra 

mutatja. A 37. ábrán az első felfűtés görbéinek kiértékelésével meghatározott 

kristályos részarányok láthatók (M7.4). Az első felfűtés során regisztrált görbe a 

gyártástechnológiára jellemző értékeket, a második felfűtés a törölt termikus előéletű, 

azonos körülmények közötti kristályosított minta jellemzőit mutatja, így ez utóbbi 

összehasonlításra alkalmas. Az első felfűtés görbéiből látható, hogy a 

szerszámhőmérséklet csökkenésével jelentősen növekszik a kristályos részarány. 

Ennek értéke a 150 °C-os szerszámhőmérsékletű mintákban 41-43% körüli, 175 °C-on 

pedig már csak 21% körüli értékeket vesz fel. Ez utóbbi megegyezik az ömledékből 

kristályosodó PA 6 kristályos részarányával [53]. A kristályos részarány 

növekedésének egyik feltételezhető oka, hogy magasabb hőmérsékleten a molekulák 

nagyobb hőmozgása miatt a gócpontok kialakulásához szükséges hidrogén hidak 

kialakulása nehezebben játszódik le [190]. Továbbá a hőmérséklet emelésével a 

polimerizáció során fellépő mellékreakciók száma is növekszik. Ez a létrejövő 

láncelágazódások és szabálytalan polimerláncok mennyiségének emelkedéséhez 

vezet. Ezek a lineáris lánctól eltérő szabálytalanságok, illetve a gyors láncnövekedés 

szintén akadályozzák a kristályképződés folyamatát [53]. 

A második felfűtés görbéi egymáshoz igen hasonlóak, a kristályos részarányok 

18-21% között voltak, amely kismértékű eltérésre magyarázat lehet a minták eltérő 

átlagos molekulatömege. A kristályolvadási csúcsokhoz tartozó hőmérsékletek 

maximumai közel azonosra tehetők, értékük az első és a második felfűtések 

alkalmával egyaránt 212-215 °C között ingadozott. Továbbá a görbéken megjelenő 

csúcskettőződés arra utal, hogy egyre szignifikánsabban megjelenik a γ 

kristálymódosulat is az α mellett. Az α jellemzően ömledékből kristályosodás során 
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keletkezik, míg a γ-módosulat nagyobb kristályosodási sebességek mellett, 

alacsonyabb hőmérsékleteken meghatározó [54]. T-RTM technológiánál az α dominál, 

míg fröccsöntésnél a γ is jelentős. A különböző kristálymódosulatok egymáshoz 

viszonyított arányának hatása van a mechanikai tulajdonságok alakulására is. 

 
36. ábra A DSC mérés első és második felfűtési görbéi 240 s tartózkodási idő mellett 

 
37. ábra A minták kristályos részarányai a szerszámhőmérséklet függvényében, különböző 

tartózkodási időkkel, az első felfűtés eredményei alapján 

A DSC görbék, illetve a kristályos részarány további elemzése céljából megmértem 

a különböző szerszámhőmérséklet alkalmazásával, 240 s tartózkodási idővel készült 

minták relatív oldatviszkozitását, amely arányos az átlagos molekulatömeggel [191]. 

Jól látható (38. ábra), hogy a szerszámhőmérséklet emelésével a relatív 

oldatviszkozitás is növekszik, 150 °C-os szerszámhőmérséklet esetén 3,75, míg 

175 °C-osnál 5,85. Ez mintegy 50%-os növekedés.  

 
38. ábra Relatív oldatviszkozitás a szerszámhőmérséklet függvényében 

A hőmérséklet növelésével nő a molekulatömeg. Ez azzal magyarázható, hogy 

magasabb hőmérsékleten több elágazás keletkezik, ami a lánc szabályosságának 
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csökkenéséhez vezet. Ennek hatására nagyobb arányban keletkezik a kristályok között 

a γ-módosulat, aminek kisebb az olvadáspontja, mint a stabilabb α-módosulatnak [53]. 

Kimutattam, hogy a szerszámhőmérséklettel ellentétben a reakcióidő az általam 

vizsgált időtartományban (120-240 s) nem befolyásolja jelentősen a kialakuló 

kristályos részarányt, amelynek az egyik lehetséges oka, hogy a próbatestek a 

szerszámnyitást követően szabad levegőn hűltek le, ez idő alatt még feltehetően 

utópolimerizációs folyamat zajlott le. A polimerek rossz hővezető képessége miatt és 

a minták vastagságából adódóan a szerszámból történő eltávolítást követően a minták 

hőmérséklete bizonyos ideig még meghaladta a minimális polimerizációs 

hőmérsékletet (~130 °C [192]), így a polimerizációs folyamat a szerszámból történő 

eltávolítást követően nem állt meg. A polimerizációs hőmérséklet alsó határának 

eléréséig intenzív, majd ezt követően egy nagyon lassú polimerizációs reakció 

játszódik le egészen az egyensúlyi helyzet beálltáig. A feltevésemet számításokkal 

igazoltam, ahol az alábbi összefüggéseket alkalmaztam (15-17) [193, 194]. 

 𝑎 =
𝜆

𝜌𝑃𝐴6∙𝑐𝑝
 (15) 

ahol 𝑎 – hődiffúziós tényező [m2/s], 𝜆 – PA 6 hővezetési tényezője [W/m·K], 𝜌𝑃𝐴6  – 

PA 6 sűrűsége [kg/m3], 𝑐𝑝 – PA 6 fajhője [J/kg·K]. 

 𝐵𝑖 =
𝛼∗∙𝑥

𝜆
 (16) 

ahol 𝐵𝑖 – Biot-szám [-], 𝛼∗ – hőátadási tényező [W/m2·K], 𝑥 – jellemző méret, amely 

jelen esetben a próbatest vastagságának a fele [m], 𝜆  – PA 6 hővezetési tényezője 

[W/m·K]. 

 𝐹𝑜 =
𝑎∙𝑡

𝑥2  (17) 

ahol 𝐹𝑜  – Fourier-szám [-], 𝑎  – hődiffúziós tényező [m2/s], t – idő [s], 𝑥  – jellemző 

méret, amely jelen esetben a próbatest vastagságának a fele [m]. A Fourier-szám és 

Biot-szám meghatározása után a hőtani hasonlósági elvek alapján meghatározhatók a 

dimenziótlan hőmérsékleti értékek a próbatest falára (ϑf) és közepére (ϑc) 

vonatkozóan. Ezek alapján becsülhető a próbatest falának, illetve közepének 

hőmérséklete a (18) összefüggés segítségével. 

 𝑇 = 𝑇𝑘 − 𝜗2 ∙ (𝑇𝑘 − 𝑇0) (18) 

ahol 𝑇  – becsülni kívánt hőmérséklet [°C], 𝑇𝑘  – környezeti hőmérséklet [°C], 𝜗  – 

dimenziótlan hőmérséklet [-], 𝑇0 – szerszámhőmérséklet [°C]. A számításhoz használt 

adatok a (M7.5) mellékletben találhatók. 

A 39. ábrán a számított hőmérsékleti lefutások láthatók a minták közepén, illetve 

felületén. Jól látható, hogy a próbatestek közepe a legalacsonyabb 

szerszámhőmérséklet esetében is 2,5 perc után, míg a felülete 1 perc után hűl 130 °C, 

azaz a polimerizációs hőmérséklet alsó határa alá. Ezek az időértékek a 

szerszámhőmérséklet növekedésével tovább nőnek. Ez magyarázatot adhat arra, hogy 

miért nincs szignifikáns különbség a különböző polimerizációs időkkel előállított 

minták kristályos részarányában, illetve konverziófokában [57]. 
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A továbbiakban a szerszám zárónyomás változtatásának hatását vizsgáltam a 

kristályos részarányra és a kristályolvadásra vonatkoztatva. Az első felfűtés görbéinek 

kiértékeléséből látható (40. ábra), hogy a szerszám zárónyomásának növelésével 

átlagosan, 3,5%-kal növekszik a kristályos részarány 7-70 bar között, de az 

eredmények szórása miatt ez nem szignifikáns. Ennek értéke 7 bar zárónyomás mellett 

42,9%, míg 70 bar nyomás esetén 46,5%. 

  
a) b) 

39. ábra Próbatestek számított hőmérsékleti lefutása a közepén (a) és a felületén (b)  

 
40. ábra Zárónyomás hatása a kristályos részarányra 

Hőalaktartás meghatározása HDT berendezéssel 

A hőalaktartás mérés során a 240 s tartózkodási idejű mintákat vizsgáltam. A 41. 

ábrán jól látható, hogy a szerszámhőmérséklet növelésével, azaz a kristályos részarány 

csökkenésével csökken az egyes mintákhoz tartozó hőalaktartási hőmérséklet. A 

21,8%-os kristályos részarányhoz 147,5 °C, míg a 41,2%-hoz 189,5 °C érték tartozott.  

  
a) b) 

41. ábra HDT hőmérséklet értéke a szerszámhőmérsékletek (a) és a kristályos részarány 

függvényében (b) 
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4.1.2. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

Hajlítóvizsgálat 

A hajlítóvizsgálat kiértékelésének eredményeként kapott határhajlító feszültség 

értékek a 42. ábrán, a hajlító rugalmassági modulus értékek pedig a 43. ábrán láthatók. 

Látható, hogy a trendek azonosan alakulnak. A szerszámhőmérséklet növelésével a 

határhajlító feszültség, és a rugalmassági modulus csökken. A korábbi vizsgálatok 

alapján feltételezhetően ennek a csökkenő kristályos részarány, illetve a növekvő 

maradó monomer tartalom az oka. Korábban kimutattam, hogy a 

szerszámhőmérséklet növelésével a molekulatömeg növekszik, de ez a növekedés 

nem tudja kompenzálni a kisebb kristályos részarány okozta mechanikai 

tulajdonságok romlását. A legnagyobb határhajlító feszültség 61 MPa-ra tehető és 

30%-kal csökkent, amíg a rugalmassági modulus maximális értéke 2,4 GPa volt és 

40%-kal csökkent a szerszámhőmérséklet növelésével. Mindkét esetben a maximális 

érték a 150 °C szerszámhőmérsékletű 240 s reakcióidejű mintához tartozott. 

  
a) b) 

42. ábra Határhajlító feszültség a szerszámhőmérséklet (a) és a kristályos részarány (b) 

függvényében 

  
a) b) 

43. ábra Rugalmassági modulus a szerszámhőmérséklet (a) és a kristályos részarány (b) 

függvényében 

A szerszám zárónyomás növelésével a határhajlító feszültség kismértékben nő, míg 

a rugalmassági modulus szintén kismértékben csökken, de a változások nem 

szignifikánsak (44. ábra).  
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a) b) 

44. ábra Határhajlító feszültség (a) és a rugalmassági modulus (b) a szerszám zárónyomás 

függvényében 

Fajlagos ütőmunka meghatározása Charpy-féle ütvehajlító vizsgálattal 

A fajlagos ütőmunka értékei a 45. ábrán láthatók. A rugalmassági modulussal 

ellentétben a szerszámhőmérséklet növekedésével a fajlagos ütőmunka növekszik. Ez 

a várakozásoknak megfelel, ugyanis a két jellemző között erős negatív korreláció van. 

Továbbá a hőmérséklet emelkedésével a TGA vizsgálat kimutatta, hogy növekszik a 

monomer tartalom, ami lágyító hatással van a PA 6-ra és növelheti a szívósságot. A 

maximális fajlagos ütőmunka 16,6 kJ/m2 volt és a 175 °C szerszámhőmérsékletű, 240 s 

tartókodási idejű mintához tartozott. A reakcióidő csökkenésével csupán 

kismértékben csökkent a fajlagos ütőmunka. A szerszám zárónyomásának növelése 

nem mutatott szignifikáns változást a fajlagos ütőmunkára vonatkozóan. 

  
a) b) 

45. ábra A fajlagos ütőmunka a szerszámhőmérséklet és a tartózkodási idő (a) és a szerszám 

zárónyomás (b) függvényében 

Továbbá meghatároztam a minták duktilitási indexét. A 46. ábrán (a) látható a PA 6 

duktilitási indexe a szerszámhőmérséklet függvényében, ez az érték 0,92-0,98 között 

helyezkedik el. Az 1-hez közeli értékek rideg törésre utalnak, a duktilitási index 

csökkenésével az anyag egyre szívósabban viselkedik. A töretfelületeket 

megvizsgálva, a töretfelület körül nem alakult ki maradó alakváltozás az anyagban, 

ami jelentős energiaelnyelést idézhetett volna elő. Ez is rideg törésre utal. A 46. 

ábrán (b) a duktilitási index a szerszám zárónyomás függvényében látható. Az értékek 

0,83-0,91 között helyezkednek el, amely szintén rideg törésre utal. 
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a) b) 

46. ábra A duktilitási index függése a szerszámhőmérséklettől és a tartózkodási időtől (a), illetve a 

szerszám zárónyomástól (b) 

Keménység meghatározása 

A Shore D típusú mérőfejjel a hosszabb élek mentén, a szélektől és az áramlás 

segítőtől 15-20 mm távolságban 8-8 mérési pontot vettem fel oldalanként, azaz 

mintánként összesen 32 mérési pont állt rendelkezésemre. A mérés kiértékelésével 

kapott eredmények a 47. ábrán láthatók. Az eltérő hőmérsékletekhez tartozó 

keménységek között szignifikáns különbség mutatkozik. A várakozásoknak 

megfelelően a szerszámhőmérséklet csökkenésével növekszik a kapott minta 

keménysége. Ez a DSC méréssel összhangban van, kisebb szerszámhőmérséklet 

nagyobb kristályos részarányt eredményez, ami növeli a keménységet. Ez a 20%-os 

kristályos részarány növekedés a keménységben 11%-os növekedést okoz (48. ábra). 

  
a) b) 

47. ábra Próbatestek keménységének függése a szerszámhőmérséklettől és a tartózkodási időtől (a) 

és a szerszám zárónyomástól (b) 

 
48. ábra Próbatestek keménysége a kristályos részarány függvényében 
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A kristályos részarány maximum értéke 150 °C-os szerszámhőmérséklet esetén a 

felületi keménység 81,3 Shore D körüli, ami a szakirodalomban található 

83-85 Shore D keménységhez képest kismértékben marad el [195]. A reakcióidőnek és 

a szerszám zárónyomásnak itt sem volt számottevő hatása (47. ábra). 

4.1.3. Zsugorodás meghatározása 

A részben kristályos polimerek technológiai zsugorodása két komponensből 

tevődik össze. Az első a kristályképződés okozta méretcsökkenés, aminek az oka, hogy 

a kristályos fázisnak nagyobb a sűrűsége, mint az amorf résznek (PA 6 esetében 1,24 

és 1,08 g/cm3). Értelemszerűen ez a komponens a kristályos részarány mértékével 

arányos. A második pedig a hőtágulásból következő zsugorodás, ami a gyártás közben 

és után tapasztalható hőmérsékletkülönbséggel arányos [196]. 

Az elkészült próbatestek mért hosszúság-szélesség méretei a 5. táblázatban 

láthatók. A hosszméret 254,0-255,4 mm között, a szélesség pedig 194,6-195,7 mm 

között változott. A vártaktól eltérően, miszerint a nagyobb kristályos részaránnyal 

rendelkező minták zsugorodása nagyobb, sem a szerszámhőmérséklet, sem a 

tartózkodási idő nem volt számottevő hatással a zsugorodásra. Valószínűleg ennek 

oka, hogy a kisebb kristályos részaránnyal rendelkező mintákat magasabb 

hőmérsékletről hűtve nagyobb a hőtágulás okozta méretcsökkenése. A két effektus 

összege ezáltal megközelítőleg azonos. A próbatestek átlagos méretei 254,5 – 

194,9 mm, a szerszám méretei pedig 259 – 198 mm voltak, amiből kiadódóan a 

hosszméret átlagos zsugorodása 1,7%, a szélességméreté pedig 1,5%. Ez az eredmény 

a szakirodalomban található ~9% körüli [197] értékhez képest jelentős különbség. Az 

eltérés lehetséges okai a különböző gyártótól származó alapanyag, vagy a 

gyártástechnológiából adódó különbségek, mint például nagyobb nyomás értékek [53, 

198]. 

Tartózkodási idő 

Szerszámhőmérséklet 

150 °C 165 °C 175°C 

hossz-kereszt irány [%] hossz-kereszt irány [%] hossz-kereszt irány [%] 

120 s 1,93±0,1 – 1,66±0,1 - 1,5±0,2 – 1,66±0,2 

180 s  1,89±0,2 – 1,71±0,1 - 1,85±0,3 – 1,66±0,1 

240 s 1,69±0,1 – 1,51±0,1 1,38±0,1 – 1,16±0,2 1,77±0,1 – 1,56±0,1 

5. táblázat A minták hosszúság-szélesség változásának mértéke 

4.1.4. Vízfelvételi képesség vizsgálata  

A PA 6 vízfelvétele függ a kémiai szerkezettől. A szénlánc hosszának növelésével 

csökken a polimer polaritása és ezért kevesebb vizet képes abszorbeálni. Ezzel együtt 

ugyancsak csökken a mechanikai szilárdság, valamint az olvadáspont. Mindez a 

hidrogénhidas kötések sűrűségének csökkenésével magyarázható. A PA 6 vízfelvételi 

hajlam vizsgálatához a 150 °C – 180 s és a 175 °C – 180 s paraméterekkel gyártott 
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mintákat használtam fel. Az egyes minták különböző kristályos részaránnyal 

rendelkeztek: 41,7% és 21,2%. A DSC vizsgálatok eredményei alapján a magasabb 

szerszámhőmérséklethez alacsonyabb kristályos részarány tartozik, amely jelentősen 

befolyásolja a polimer vízfelvételi képességét. A polimer nedvességfelvételi 

képességét elsősorban a polimer amorf részhányadának mértéke, illetve orientációja 

határozza meg. A rendezetlenebb amorf részek szabadtérfogata nagyobb, mint a 

rendezetteké, ami elősegíti a vízmolekulák diffúzióját [199]. A felvett 

nedvességtartalomnak lágyító hatása van a polimerre, ezáltal csökkenti a 

rugalmassági modulust, a szilárdságot és a keménységet. A polimer duzzadása miatt 

jelentős méretnövekedést okoz. Ezt a tulajdonságát a termékek reprodukálhatósága 

érdekében szigorú tűréssel szükséges figyelembe venni [200]. 

A méréseim alapján a PA 6 minták nedvességfelvételi folyamatát a szálas 

szerkezetekben történő folyadékfelvétel tömegre vonatkoztatott explicit változatával 

modelleztem, amit Vas és Nagy [187, 188] dolgozott ki a Lucas-Washburn [201] 

kapilláris modell alapján (19). 

 𝑚(𝑡) = 𝑚∞ ∙
√

1 − 𝑒
√(2𝑡∗ 𝑐

𝑚∞
)

𝑞−𝑝

 (19) 

 𝑚(𝑡) = m∞ ∙ [1 − e
−(

2∙c∙t

m∞
)

k

]

1

2∙k

 (19) 

ahol m(t) - minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegnövekedése a minta 

vízfelvétel előtti tömegéhez képest [g], m∞ - minta telítődési nedvességtartalma [g], t* 

- vízfelvétel időpillanata [h], c - konstans [g/h], q=1/k [-], k - kitevő [-]. A modell 

paramétereit a mérési pontokra történő adatillesztéssel határoztam meg. Ezt követően 

a (19) összefüggés alapján meghatároztam a próbatestek által felvett 

nedvességtartalmat, amelyet a (20) egyenlettel számítottam ki [202]. 

 𝑁 𝑓𝑒𝑙 =
𝑚𝑣(𝑡)−𝑚𝑣𝑒

𝑚𝑣(𝑡)
∙ 100 =

𝑚(𝑡)

𝑚𝑣(𝑡)
∙ 100 (20) 

ahol Nfel - minta felvett nedvességtartalma [%], mve - minta vízfelvétel előtti tömege [g], 

mv(t) - minta vízfelvételének adott időpillanatában mért tömege [g], m(t) - minta 

vízfelvételének adott időpillanatában mért tömegnövekedése a minta vízfelvétel előtti 

tömegéhez képest [g]. 

A 49. ábrán (a) a 150 °C-os szerszámhőmérséklettel készült próbatestek mért és 

modellezett nedvességtartalma látható az idő függvényében, míg (b) a 175 °C-os 

szerszámhőmérséklethez tartozó eredményeket mutatja. A diagramokon is jól látható 

annak bizonyítása, hogy a magasabb kristályos részaránnyal rendelkező próbatestek 

kevesebb nedvesség felvételére képesek. A „c” konstans mutatja a minták kezdeti 

vízfelvételi sebességét, az m∞ pedig az egyensúlyi víztartalmát (6. táblázat, 50. ábra). 

A kezdeti vízfelvételi sebesség alacsonyabb páratartalom mellett a 175 °C-on készült 

mintáknál nagyobb. Ez a különbség a páratartalom növekedésével nő.  
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a) b) 

49. ábra A 150 °C-os (a) és a 175 °C-os (b) szerszámhőmérsékleten készült PA 6 minták mért és 

számolt nedvességtartalma az idő függvényében, különböző páratartalmak mellett, ahol a pontok 

jelölik a felvett, a szaggatott vonalak a modellezett értékeket 

Szerszám-

hőmérséklet [°C] 

Páratartalom 

[RH%] 

c 

[g/h] 

m∞ 

[%] 

Korreláció 

(R2) 

175 

25 0,003 0,85 0,999 

50 0,009 2,44 0,998 

75 0,023 6,53 0,995 

100 0,140 9,69 0,985 

150 

25 0,002 0,75 0,998 

50 0,005 2,37 0,995 

75 0,011 5,47 0,998 

100 0,057 8,39 0,995 

6. táblázat A vízfelvételi modell konstansainak értékei 

Az egyensúlyi nedvességtartalomban az alacsonyabb páratartalmak mellett nincs 

jelentős eltérés, ellenben annak növelésével itt is hasonló tendencia figyelhető meg, 

mint a kezdeti vízfelvételi sebességnél. 25 RH% mellett a minták egyensúlyi 

víztartalma 1% alatti, míg a 100 RH% esetén a 175 °C-osaknál 8,9-9,0%, a 

150 °C-osaknál 7,9-8,0%. A mért és az illesztett értékek közötti korreláció minden 

esetben 0,98 fölött helyezkedett el. 

  
a) b) 

50. ábra A PA 6 kezdeti vízfelvételi sebessége (a) és egyensúlyi nedvességtartalma (b) a különböző 

relatív páratartalmak függvényében 
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Továbbá az is látható, hogy a mért és a modellezett eredmények jól illeszkednek 

egymáshoz, amellyel igazoltam, hogy a Vas-Nagy-féle összefüggés alkalmazható PA 6 

minták nedvességfelvételi folyamatának leírására, a k kitevőt 3/2-nek megválasztva. 

4.2. PA 6 minták adalékolása 

Az igényelt tulajdonságok elérése szükségessé tette az alappolimer 

tulajdonságainak módosítását (pl. UV-állóság, vízfelvétel), amelynek elérését 

adalékanyagok alkalmazásával kívántam megoldani. Az adalékanyagok, 

töltőanyagok jelentős szerepet játszanak a polimerek tulajdonság-módosításában, 

hiszen már kis mennyiségben is nagy változások érhetőek el velük. Hajlamosak 

azonban aggregátumképződésre is, így a polimer mátrixban való homogén 

eloszlatásuk nem mindig oldható meg egyszerűen. Továbbá a polimer adalékolása 

során fontos tényező az alapanyag viszkozitása is. Míg a fröccsöntés, extrudálás és 

további termoplasztikus polimereket feldolgozó eljárás során a PA 6 granulátumból 

nagy viszkozitású (~100 Pa·s) polimer ömledék keletkezik, addig a CL in situ 

polimerizációja során az ömledék viszkozitása a víz nagyságrendjében található. Ez a 

tulajdonsága nagyon előnyös az erősítőszövetek könnyű átitatásánál, viszont a por 

formájú töltő- és adalékanyagok esetében jelentős ülepedést idézhet elő. Ez a jelenség 

befolyásolja a polimer lokális mechanikai, morfológiai és termikus tulajdonságainak 

szórását, mivel összetételi inhomogenitást hozhat létre az anyagon belül. Vizsgálataim 

során különböző adalékanyagokkal és keverési módokkal kapott eredményekből egy 

mérési módszer kidolgozásán keresztül fogok következtetni a szerszámban 

bekövetkező esetleges ülepedés mértékére, annak sebességére. 

4.2.1. Ülepedés vizsgálata 

Munkám során kétféle eljárással vizsgáltam meg az adalékanyagok ülepedését: 

képfeldolgozási módszerrel olvadék állapotú CL-ban, és az együst-reakcióval 

legyártott PA 6 próbatesteken TGA méréssel. Vizsgáltam az egyes adalékanyagok 

eloszlathatóságának módszerét és az ülepedési sebességét, hogy meg tudjam 

határozni, hogy az adott kaprolaktám-adalékanyag rendszer feldolgozható-e a 

szükséges polimerizációs időn belül (~3 perc), anélkül, hogy számottevő 

inhomogenitás keletkezzen az anyagban. 

Először meghatároztam az egyes adalékanyag szemcsék ideális esetben, azaz egy 

szemcse, várható ülepedési sebességét. Ehhez az egyes adalékanyagok tulajdonságait, 

a szemcséket és a szénszálat is gömbnek tekintve, illetve az ülepedő szemcsére ható 

erők eredőjét vettem figyelembe. Azaz a szemcsére ható nehézségi erő egyenlő a 

folyadék felhajtóerejének és a mozgással ellentétes irányban ható közegellenállási 

erőnek az összegével. Ezen feltevés alapján a különböző adalékanyagok, elemi 

szemcsére vonatkozó ülepedési sebességét a Stokes-féle ülepedési törvény 

alkalmazásával (21) becsültem, az áramlást laminárisnak tekintve [203]. Ezen 
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összefüggés a hőmérséklet hatását és a folyadékban keletkezett hőmozgásokat nem 

veszi figyelembe. 

 𝜈ü =
𝑑2∙(𝜌𝑠−𝜌𝑓)∙𝑔

18∙𝜂𝑓
 (21) 

ahol 𝜈ü – szemcse ülepedési sebessége [m/s], 𝑑 – szemcse átmérője [m], 𝜌𝑠 – szemcse 

sűrűsége [kg/m3], 𝜌𝑓 – folyadék sűrűsége, amely CL esetén 1,02 g/cm3, 𝑔 – nehézségi 

gyorsulás, amely 9,817 m/s2, 𝜂𝑓 – folyadék viszkozitása, amely CL esetén 3–5·10-3 Pa·s. 

Az így kapott eredményeket a 7. táblázat tartalmazza néhány jellemző adalékanyagra. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy az adalékanyag szemcse méretének a 

csökkenésével csökken az ülepedési sebesség. A legkisebb ülepedési sebesség az 

alkalmazott talkum és a TiO2 esetén érhető el. 

 Grafit – G Szénszál őrlemény- MCF Talkum – TA Titán-dioxid - TiO2µ 

d [m] 
 

1,5·10-4 2,44·10-5 6,5·10-7 4,5·10-5 

𝜌s [kg/m3] 
 

2150 1500 2800 4230 

νü [mm/s] 
 

3,5 0,039 1·10-4 0,88 

7. táblázat Az egyes töltőanyag szemcse méretei (átlagos/becsült érték), sűrűségük (adatlapi érték) 

és ülepedési sebességük (számított érték) 

Az ülepedési sebesség kísérleti vizsgálatához az olvadék állapotban történő 

megfigyelést alkalmaztam, amely során a CL és a adalékanyagok elegyítését három 

különböző módon végeztem: szilárd halmazállapotban (1 m/m% adalékanyag-

tartalom mellett); olvadékban (1 m/m% adalékanyag-tartalom mellett), illetve egyfajta 

mesterkeverékként (25 m/m% adalékanyag-tartalom), amelyből 1 m/m%-ra higított 

keveréket hoztam létre. A mesterkeveréket homokfürdő-eljárással készítettem, 

amelynek lényege, hogy a 100 °C-ra felmelegített homokba helyezett mozsárba 

tesszük az adalékanyagot és a CL-ot, majd ott nagy nyíróerővel összekeverjük őket a 

kompatibilitás javítása érdekében.  

A különböző módon történő keverések után a kaprolaktám rendszert 100 °C-ra 

felmelegített szárítószekrénybe helyeztem. Ahhoz, hogy meg tudjam határozni az 

ülepedési sebességeket, a szárítószekrénybe helyezett mintákat 1 órán keresztül 

figyeltem meg és 5 percenként fényképet készítettem róluk (M7.3). Az elkészült 

képeken észrevehető volt, hogy csak a grafittal és a szénszál őrleménnyel adalékolt 

mintákon látható szabad szemmel ülepedés. Ezen anyagok mutatták a legnagyobb 

várható ülepedési sebességet az előzetes számítások során is. Az elkészült ülepedési 

képeket elemezve határoztam meg, hogy a mintavételezési időpillanatokban az egyes 

mintáknál a teljes rendszernek hány százaléka az ülepedett rész, a (11-13) 

összefüggésekkel. Ezt követően, mivel a mért értékek telítési jellegre utalnak, a 

pontokra inflexiós pont nélküli telítési görbéket illesztettem, amelyekhez a (22) 

összefüggést használtam fel. 

 Ü𝑖(𝑡) = 𝑀 ∙ [
𝑡

𝑖+𝑡
] (22) 

ahol Ü𝑖(𝑡)  - számított ülepedési érték adott időpillanatban [%], 𝑀  - függvény 

maximuma [%], 𝑖 - ülepedés sebességére jellemző tényező [min], 𝑡 - mintavételezési 

időpillanat [min]. A mintavételezési időpontoknál a 0. időpillanat jelenti azt, amikor 
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teljesen megolvadt a CL. Az illesztési paramétereket (M, i) a 8. táblázat tartalmazza. A 

mért és modellezett értékeket az 51. ábra mutatja. 

 Illesztési paraméterek értékei 

Illesztési 

paraméterek 

Grafit-

mesterkeverék 

(G-M) 

Grafit-szilárd 

halmazállapot 

(G-S) 

Grafit-olvadék 

halmazállapot 

(G-O) 

Szénszál őrlemény -

mesterkeverék 

(MCF-M) 

M [%] 14,1 18,2 26,1 11,4 

i [min] 4,1 5,8 4,4 6,1 

Korreláció 

(R2) 

0,92 0,97 0,95 0,98 

8. táblázat Ülepedési értékek számításához használt illesztési paraméterek 

A G-O mintára nagy kezdeti ülepedési sebesség jellemző, hiszen a grafitszemcsék 

aggregátummá álltak össze. A G-S minta ugyan kisebb kezdeti sebességgel kezd 

ülepedni, viszont az ülepedés mértéke és sebessége az idő múlásával nagyobb értéket 

mutat. A G-M minta ülepedése szemmel nem volt követhető a mérés kezdetén, csak 

az 50. perctől, azonban ennek a mintának volt a legnagyobb mértékű az ülepedése a 

60. perc végére. A szénszál esetében 30. perctől csak a mesterkeverékes mintánál volt 

látható az ülepedés, a szilárd keverésű mintánál a 60. perc elteltével sem különültek el 

az egyes rétegek. Ennél az adalékanyagnál volt az ülepedés mértéke a legkisebb. 

Feltehetően ennek oka, hogy ezen adalékanyag fajlagos felülete nagyobb. 

 
51. ábra Mért és illesztett értékek a grafittal és szénszál őrleménnyel adalékolt minták esetén 

A TiO2-dal és a talkummal adalékolt mintákon nem volt szabad szemmel látható 

ülepedés. Ezért TGA vizsgálatot végeztem a mintákon. Ehhez az egyes kémcsövekben 

található mintákat 1 óra elteltével eltávolítottam a szárítószekrényből és megvártam, 

amíg újra eléri a szilárd halmazállapotot. Majd minden minta tetejéről és aljáról mintát 

vettem és megvizsgáltam az adalékanyag-tartalmukat TGA berendezéssel. A TiO2µ-t 

tartalmazó, szilárd halmazállapotban összekevert minta kismértékű ülepedést mutat, 

míg a mesterkeverékes minta csak közel 0,01%-ot ülepedett. A kiértékelés során a 

minták visszamaradt, tömegszázalékban vett mennyiségéből kivontam a töltetlen CL 

TGA mérése során visszamaradt mennyiségét, így megkaptam az egyes minták 

adalékanyag-tartalmát a minták tetején és alján. Az így kapott eredmények 

hányadosát a 9. táblázat tartalmazza. Az ülepedési vizsgálatok és a TGA mérések 

eredményei alapján a talkummal töltött minták kisebb mértékű ülepedést mutattak, 
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mint a grafittal és szénszál őrleménnyel töltöttek, amelyek már szabad szemmel is 

láthatóak voltak.  

Minta 

Visszamaradt anyagmennyiség–hányados 

[m/m%] 

Próbatest teteje/ alja 

TiO2µ - S 0,989 

TiO2µ - M 0,004 

G – S 0,014 

G -M 0,672 

T – S 0,679 

T – M 0,453 

MCF - S 1,238 

MCF - M 0,695 

9. táblázat Az 1 m/m% adalékanyagot tartalmazó minták felső és alsó részében jelen lévő 

adalékanyag-tartalom hányadosa a TGA mérések alapján (gyártási eljárások: S – szilárd 

halmazállapotú; M – mesterkeverékes keverés) 

Azonban a TiO2 mesterkeverékkel töltött minta ülepedési eredményei voltak a 

legkedvezőbbek, így a további kísérletek során TiO2 adalékanyagot alkalmazok a CL 

adalékolási módszerének tanulmányozására. A következő kísérletsorozatban TiO2µ 

mellett nanoméretű, különböző módosulattal, illetve felületkezeléssel rendelkező 

TiO2-ot tartalmazó PA 6 mintákon végeztem TGA mérést. Első lépésként a (21) 

összefüggéssel kiszámoltam az adalékanyagok várható ülepedési sebességét az 

anyagadatlapokban megtalálható értékek alapján (10. táblázat). Ezenfelül számítást 

végeztem a TiO2 két különböző módosulatának (rutil, anatáz) különböző 

mérettartományú adalékanyagok ülepedési sebességére vonatkozóan. 

 
TiO2µ TiO2r TiO2rt TiO2a 

d [m] 
 

4,5·10-5 3·10-8 3·10-8 3·10-8 

ρs [kg/m3] 
 

4230 4230 4230 3900 

νü [mm/s] 
 

0,88 3,9·10-7 3,9·10-7 3,5·10-7 

10. táblázat Nanoméretű TiO2 és ZnO ülepedésének sebessége (számított érték) 

A 52. ábrán jól látható, hogy mindkét módosulat esetében a mikro méretű 

tartományt elérve hirtelen felgyorsul az adalékanyagok ülepedése, amely elősegíti az 

inhomogén eloszlásukat. 

Ezután szintén TGA mérést végeztem, immáron az adalékanyaggal társított PA 6 

próbatesteken. A 11. táblázat tartalmazza a kiértékelés során kapott maradó 

anyagmennyiségeket a próbatest tetejének és aljának hányadosaként. A TGA mérés 

eredményei azt mutatják, hogy a TiO2rt ülepedett a legkisebb mértékben a 

felelületkezelésnek köszönhetően. Ezt a számítás nem tudja figyelembe venni. A TiO2a 

jelentős ülepedésen ment keresztül, a próbatest felső részében található adalékanyag 

mennyiséghez képest az alján némileg több, mint a kétszerese mutatható ki. 
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52. ábra Elméleti ülepedési sebességek az adalékanyagok méretének függvényében 

Minta 

Visszamaradt anyagmennyiség–hányados 

[m/m%] 

Próbatest teteje/ alja 

TiO2µ 0,06 

TiO2a 0,39 

TiO2r 1,80 

TiO2rt 1,05 

11. táblázat TGA-val meghatározott maradó adalékanyag-tartalom az egyes próbatestek esetén 

Ezenfelül EDS-sel vizsgáltam a mikro és nanoméretű TiO2-dal adalékolt 

próbatesteket. A TiO2rt eloszlása bizonyult az EDS alapján is a legjobbnak (53. ábra) az 

adalékanyagok közül, ami a felületkezelésnek és megnövekedett határfelületeknek 

köszönhető, amelyeken keresztül az adalékanyag megfelelően tud kapcsolódni a 

mátrixanyaghoz, homogén terméket létrehozva. A TGA segítségével végzett mérések 

eredményéhez hasonlóan mikroszkópos mérés során is a TiO2µ ülepedett a 

legnagyobb mértékben. A TiO2a és a TiO2r ülepedése viszont eltérő jelleget mutat a 

TGA során tapasztaltaktól, amiből arra lehet következtetni, hogy a próbatest egyes 

részein homogén volt az adalékanyag eloszlása, míg más részein kevésbé. Ez a jelenség 

felhívja a figyelmet az adalékolási módszer fontosságára. 

 
a) b) 

53. ábra TiO2rt (a) és TiO2µ (b) tartalmú PA 6 minta aljáról készült EDS térkép 

A 12. táblázatban a próbatestek tetejéről és aljáról készített mintákban található titán 

(Ti) hányadosa látható. Általánosságban elmondható, hogy a TGA-val végzett 

vizsgálat nagyobb ülepedési értékeket mutattam ki. Mivel az EDS mérés előtt a 
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mintákat eltörtem, előfordulhatott, hogy a mátrix és a adalékanyag közötti gyenge 

adhéziós kapcsolat esetén az adalékanyag szemcse lehullik a töretfelületről, negatívan 

befolyásolva a mérési eredményt. A TiO2rt és a TiO2µ adalékanyagok esetén a TGA és 

az EDS is hasonló tendenciát mutatott. 

Minta 

  

Ti tartalom hányados [m/m%] 

Próbatest teteje/ alja 

TiO2µ 0,071 

TiO2a 1,036 

TiO2r 1,100 

TiO2rt 0,983 

12. táblázat A minták felső és alsó részében jelen lévő Ti tartalom hányadosa EDS-sel 

meghatározva 

4.2.2. Adalékolt minták termikus vizsgálata 

Az egyes adalékanyagok ülepedésének, illetve ülepedési sebességének vizsgálata 

után tanulmányoztam az adalékanyagok hatását a PA 6 termikus és mechanikai 

tulajdonságaira vonatkozóan. Feltártam, hogy miképpen befolyásolják a PA 6 maradó 

monomer tartamát, kristályos részarányát, keménységét, nedvességfelvételi 

képességét és UV-állóságát. A kísérletsorozatokra a megfelelő típusú és mennyiségű 

adalékanyag kiválasztása érdekében volt szükség. A próbatesteket gravitációs 

öntéssel, mesterkeveréket alkalmazva állítottam elő. 

A PA 6 konverziófokának és bomlási tulajdonságainak meghatározása TGA 

vizsgálattal 

A különböző TiO2 tartalmú minták nedvességgel és adalékanyag-tartalommal 

korrigált konverziófokát az 54. ábra mutatja. Látható, hogy a legtöbb esetben az 

adalékanyag-tartalom növelésével a referenciamintához képest 1-1,5%-kal növekszik 

a konverziófok.  

 
54. ábra Konverzió a különböző adalékanyag-tartalmak és típusok függvényében 

Ez a növekedés magyarázható a TiO2 gócképző hatásával, aminek következtében 

kisebb szferolitok alakulnak ki (55. ábra), ami nagyobb konverziót eredményez [90, 
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205]. Továbbá a gócképző hatásra növekszik a kristályos részarány is, amely részek 

csaknem 100%-os konverziójúnak tekinthetők [53]. A konverzió értékek minden 

esetben 95% felett helyezkednek el. 

  
a) b) 

55. ábra Adalékanyag nélküli (a) és 1 m/m% TiO2rt-dal adalékolt (b) PA 6 szferolit mérete 

A PA 6 termikus bomlási jellemzőit és az adalékanyagok ezekre kifejtett hatását 

tovább vizsgálva a dTG görbéket elemeztem. A TiO2rt (56. ábra (a)) és TiO2r (56. ábra 

(b)) töltött PA 6 hőstabilizáló hatása leginkább a 0,6 és az 1 m/m%-os tartalomnál 

érzékelhető. A bomlási sebességet csökkenti a növelt adalékanyag-tartalom, a bomlási 

hőmérséklettartomány pedig a referencia minta tartományánál szélesebb lesz. A 

TiO2rt töltésű minták dTG görbéinek jellemzője, hogy a maximális csúcsukon kettő 

csúcs figyelhető meg, ami feltehetőleg a felületkezelés hatására utal. 

  
a) b) 

56. ábra A TiO2rt-dal (a) és a TiO2r-dal (b) adalékolt PA 6 dTG görbéi 

A TiO2r dTG görbéi hasonló lefutásúak, mint a TiO2rt-é azzal a különbséggel, hogy 

ebben az esetben nem figyelhető meg csúcskettőződés a maximális pontban. A 

TiO2µ-dal és a TiO2a-dal töltött minták dTG görbéi és kiértékelései a mellékletben 

(M7.6) találhatók. 

A 57. ábra a PA 6 minták tömegének 50%-os tömegcsökkenéséhez tartozó 

hőmérsékletét ábrázolja az adalékanyag-tartalom függvényében. Jól látható, hogy az 

adalékanyagok nem befolyásolják jelentősen ezt a hőmérsékletet, 301-307 °C között 

változnak. 0,2 m/m% esetén a TiO2r adalékanyaggal rendelkező PA 6 kivételével 

mindegyik hőmérséklete csökken a tiszta PA 6-éhoz képest. A TiO2µ-dal adalékolt 
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PA 6 minta hőmérséklete 0,2 m/m%-tól kezdődően növekvő tendenciát mutat, és a 

töltetlen mintához képest 1,1%-kal növekszik 1 m/m% adalékanyag esetén.  

 
57. ábra A minta tömégének az 50% tömegcsökkenéséhez tartozó hőmérséklet az adalékanyag-

tartalom függvényében 

A polimer kristályos részarányának meghatározása DSC vizsgálattal 

Az első DSC felfűtések esetén a minták kristályos részarányának meghatározásával 

az adalékanyagokat kristálygócképző hatásuk alapján három csoportba soroltam (58. 

ábra). A TiO2a és TiO2µ alkalmazása esetén a kristályos részarány az adalékanyag-

tartalom 0,6 m/m%-ig való növelésével nő, majd az 1 m/m%-os minta esetén 24-25%-os 

csökkenés következik be. Utóbbinál volt a legnagyobb kristályos részarány csökkenés 

megfigyelhető, 50,3%-ról 38,4%-ra. A TiO2r-dal és ZnO-dal töltött próbatestek esetén 

hasonlóan 0,6 m/m%-ig nő a kristályos részarány, viszont utána a csökkenés nem 

olyan nagymértékű, mindössze 6-7%-os. 

 
58. ábra Adalékanyag-tartalom hatása az anionos gyűrűfelnyitásos PA 6 minták kristályos 

részarányára 

A TiO2rt töltöttségű minták a 0,2 m/m% adalékanyagtartalom esetén érték el a 

legmagasabb kristályos részarányt, majd ez az érték enyhén csökkenő tendenciát 

mutatott, viszont az értékek között nem volt jelentős különbség. A második felfűtés 

során a kristályos részarány nem változott számottevően egyik adalékanyag esetében 

sem a referenciához képest, viszont lényegesen alacsonyabb (kb. a fele) az in situ 

polimerizált minták értékeinél. Jól látható, hogy szinte mindegyik alkalmazott 

adalékanyag esetében 0,6 m/m%-os adalékanyag-tartalomhoz tartozik a legmagasabb 

kristályos részarány érték, onnantól pedig vagy csökken, vagy nem történik 

szignifikáns változás. Ebből arra lehet következtetni, hogy bizonyos mértékig 
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gócképzőként viselkednek az adalékanyagok, viszont van egy határ, amely felett már 

gátolják a kristályosodási folyamatot, a molekulaláncok mozgását a polimerizáció 

során [89]. A TiO2 gócképző hatékonyságát bizonyítja a kristályosodási 

csúcshőmérséklet növekedése is (59. ábra) (M7.7).  

Az adalékanyagokat nem tartalmazó PA 6 és a különböző mennyiségű TiO2rt-t 

tartalmazó minták DSC görbéi a 59. ábrán láthatóak (M7.8). Megállapítható, hogy a 

adalékolt minta esetében nagyobb energia szükséges a kristályolvadáshoz és a 

folyamat gyorsabban lezajlik. Erre az endoterm csúcsok alatti terület nagyságából és 

csúcs magasságából lehet következtetni. Minél nagyobb a terület (entalpiaváltozás), 

annál több energia szükséges a fázisátalakuláshoz, valamint minél nagyobb a csúcs, 

annál intenzívebb az átalakulás. 0,6 m/m%-ig a csúcsok vékony, hegyes 

karakterisztikával rendelkeznek, ami a minták lamellavastagságának szűk eloszlására 

utal. Ezenfelül az adalékanyag-tartalom növelésének a hatására a csúcsok a nagyobb 

hőmérséklet felé tolódnak, azaz növekszik a kristályolvadási csúcs hőmérséklete. A 

lehűtési szakaszban tapasztaltak alapján bár a csúcsok alatti területek nagysága közel 

áll egymáshoz, a töltetlen PA 6 elnyújtott kristályosodási csúcsa lassabb, ömledékből 

történő újrakristályosodásra utal. 

 

59. ábra A különböző mennyiségű TiO2rt-dal adalékolt PA 6 DSC görbéi 

A TiO2 mennyiségének növelése szűkebb kristályosodási hőmérséklet-

tartományokat eredményez és a csúcsok is a magasabb hőmérsékletek irányba 

tolódnak (0,2 m/m% - 10 °C, 0,4 m/m% - 8 °C, 0,6 m/m% - 13 °C, 1 m/m% - 10 °C), ami 

arra utal, hogy a TiO2 hatékony heterogén gócképző a PA 6 számára (60. ábra).  

 
60. ábra Kristályos részarány a TiO2rt tartalom függvényében az 1. és 2. felfűtés során 
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Geometriája vagy felületi karakterisztikája a mátrix és az adalékanyag határmenti 

reakciója során gátolja a polimerláncok szabad mozgását, ami elősegíti a 

kristályosodási folyamatot.  

A fröccsöntés során, mint például a mechanikai újrahasznosítás egyik lehetséges 

módszere, kedvező lehet a TiO2 gócképző hatása, mivel a polimer gyors hűtés ellenére 

is jobban kristályosodhat. A második felfűtési szakaszon megfigyelhető, hogy az 

adalékolt minta görbéjének két jól elkülöníthető szakasza van. Ez arra utal, hogy az α 

és a γ kristálymódosulat is jelen van a poliamidban, illetve az adalékanyag mennyiség 

növelésének hatására a módosulatok csúcsai jobban elkülönülnek. Ez az in situ 

polimerizált mintánál nem figyelhető meg [54]. 

4.2.3. Adalékolt minták nedvességfelvételi képességének vizsgálata  

Az előzetes mérési eredmények alapján a felületkezelt és felületkezeletlen TiO2 

adalékanyagokat kiválasztva 2700 órán át vizsgáltam a PA 6 minták nedvességfelvételi 

képességét. A különböző mennyiségű (0,2; 0,6; 1 és 2 m/m%) nanoméretű 

adalékanyagokkal adalékolt PA 6 próbatesteket különböző páratartalmak (25, 50 és 

100 RH%) mellett vizsgáltam. A nanoméretű TiO2-dal adalékolt PA 6 minták 50 RH% 

melletti nedvességfelvételi folyamata a 61. ábrán látható.  

  
a) b) 

61. ábra TiO2rt-t (a) és TiO2r-t (b) tartalmazó PA 6 minták nedvességtartalma 50 RH% mellett, ahol 

a pontok jelölik a felvett, a szaggatott vonalak a modellezett értékeket 

A TiO2r adalékolt minták kezdeti vízfelvételi sebessége nagyobb, mint a TiO2rt-t 

tartalmazó mintáké. Továbbá megfigyelhető, hogy a nanoméretű TiO2 hozzáadásával 

a minták egyensúlyi nedvességtartalma megnő. Ennek egyik oka, hogy a TiO2 is képes 

megkötni a nedvességet, amelyekre a mérési eredményeket a 62. ábra mutatja. A 

felületkezeléssel nem rendelkező TiO2 majdnem kétszer annyi nedvességet képes 

megkötni a környezetből, mint a felületkezéssel rendelkező. Továbbá a növekvő 

nedvességfelvevő képesség magyarázata, hogy az adalékanyag hatására kialakult 

kisebb krisztallitok miatt több mikrorepedés keletkezhet a töltőanyag és a mátrix 

anyag határfelületén, amelynek üregeibe képes bediffundálni a víz. 2700 óra elteltével 

a 2 m/m% TiO2r-dal adalékolt PA 6 egyensúlyi nedvességtartalma 2,3%-hoz, míg 

ugyanekkora mennyiséggel TiO2rt-dal rendelkező minta 1,9%-hoz tart. A 25 és a 
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100 RH% mellett történt vizsgálatok eredményei a mellékletben találhatók (M7.9). A 

mért és az illesztett értékek közötti korreláció átalgosan 0,98. 

  
a) b) 

62. ábra TiO2rt-t (a) és TiO2r-t (b) részecskék nedvességtartalma különböző páratartalmak esetén 

Az adalékolt minták esetében is elvégeztem a nedvességfelvételi folyamat 

modellezését a (19) és (20) összefüggések segítségével. A páratartalom növelésével 

növekszik a minták egyensúlyi nedvességtartalma (63. ábra), amit az m∞ jelöl, és a 

kezdeti nedvességfelvételi sebesség (64. ábra), amit pedig „c” konstans mutat.  

  
a) b) 

63. ábra A TiO2rt-dal (a) és a TiO2r-dal (b) adalékolt PA 6 minták egyensúlyi nedvességtartalma a 

különböző páratartalmak függvényében 

  
a) b) 

64. ábra A TiO2rt-dal (a) és a TiO2r-dal (b) adalékolt PA 6 kezdeti vízfelvételi sebessége különböző 

relatív páratartalmak függvényében 

Az adalékanyag-tartalom növelésének csak magasabb páratartalom mellett van 

szignifikáns hatása. Az adalékanyag-tartalom növelésével ugyan csökkenthető a PA 6 

minták egyensúlyi nedvességtartalma, de kezdeti nedvességfelvételi sebessége nőni 
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fog. Továbbá a nedvességfelvételi sebesség a felületkezeletlen adalékanyag esetén kb. 

kétszer gyorsabb, mint a felületkezeltnél. Ennek oka feltehetően a szilános 

felületkezelés, amely segíti a TiO2 eloszlását a poliamidban, illetve képes csökkenteni 

a TiO2 nedvességfelvevő képességét. 

A minták nedvességfelvételi képességét víz alá merítve is tanulmányoztam. A 

vizsgálat során azt tapasztaltam, hogy a minták nedvességtartalma először nő, majd 

csökken az idő függvényében. Ezt a minták maradó monomer tartalmának felgyorsuló 

diffúziója okozza [56]. Ennek a jelenségnek a további vizsgálata érdekében 0, 1 és 

3 m/m%-kal adalékolt PA 6 mintákat készítettem, amelyek polimerizációs folyamatát 

idő előtt megállítottam, hogy a modell-fejlesztés érdekében nagyobb monomer 

tartalommal rendelkezzenek. A TGA mérés alapján a minták maradó monomer 

tartalma rendre 26,1; 12,1 és 8,6% volt. A mintákat víz alá merítve, szobahőmérsékleten 

tároltam és mértem a tömegváltozásukat. Ezen eredmények felhasználásával hoztam 

létre a PA 6 minták víz alatti nedvességtartalmának méréséhez alkalmazható összetett 

modellt (65. ábra). A modell tartalmazza a korábban bevezetett nedvességfelvételi 

modellt (19), amely ideális eseteben (közel 100% konverziófok esetén) leírja a minták 

nedvességfelvételi folyamatát (20). Ezen felül áll egy Avrami-típusú összefüggésből, 

amely a monomer kioldódását modellezi (23). 

 𝑚𝑚(𝑡) = 𝑚𝑚∞ ∙ (1 − 𝑒−𝑓∙𝑡)𝑐𝑚 (23) 

ahol mm(t) – monomer kioldódásának folyamata az idő függvényében [g], mm∞ – minta 

monomer tartalma [g], f – adatokra illesztett paraméter [1/h], t – idő [h], cm – 

adatillesztési konstans [-]. A modell paramétereit a mérési eredményekre történő 

adatillesztéssel határoztam meg. A (19) és a (23) összefüggés különbségeként kapható 

meg a minta valós tömegváltozása az idő függvényében (24). 

 𝑚𝑒(𝑡) = 𝑚(𝑡) − 𝑚𝑚(𝑡) = 

 𝑚∞ ∙
√

1 − 𝑒
√(2𝑡∗ 𝑐

𝑚∞
)

3−3

− 𝑚𝑚∞ ∙ (1 − 𝑒−𝑓∙𝑡)𝑐𝑚 (24) 

ahol me - m(t) és mm(t) különbsége [g], m(t) - minta vízfelvételének adott 

időpillanatában mért tömegnövekedése a minta vízfelvétel előtti tömegéhez képest 

[g], mm(t) – monomer kioldódásának folyamata az idő függvényében [g]. 

 
65. ábra PA 6 minta víz alá merítés során tapasztalt nedvességfelvételének elemzésére 

alkalmazható összetett modell 
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A módosított modellt alkalmazva kiszámítottam (66. ábra) a 0, 1 és 3 m/m% 

adalékanyagot tartalmazó PA 6 minták nedvességfelvételét, víz alá merített minták 

esetén. Az így számított és mért eredmények jó egyezést mutatnak. A modell konstans 

értékeit a melléklet (M7.10) tartalmazza. 

 
66. ábra 0, 1 és 3 m/m% adalékanyagot tartalmazó PA 6 minták nedvességfelvételi modellje, víz alá 

merítés esetén 

A modell alkalmazhatóságának igazolása után tanulmányoztam a TiO2rt-dal és 

TiO2r-dal adalékolt PA 6 minták vízfelvételi képességét is víz alá merítve az 

előbbiekben ismertetett eljárást alkalmazva (67. ábra). Látható, hogy a felületkezelt 

adalékanyaggal társított minták egyensúlyi nedvességtartalma az adalékanyag-

tartalom növelésével nő. A TiO2r-dal adalékolt minták esetén gyorsabban beáll az 

egyensúlyi állapot, mint a felületkezelt TiO2r-dal adalékoltnál. A TiO2 tartalom 

növelésével növekszik a minták nedvességfelvételi sebessége és hamarabb elérik az 

egyensúlyi nedvességtartalmat. 

  
a) b) 

67. ábra TiO2rt-t (a) és TiO2r-t (b) tartalmazó PA 6 minták nedvességtartalma (me(t)) víz alá merítés 

során 

4.3. TiO2-dal társított PA 6 UV-állósági vizsgálata 

A polimerek kovalens kötéseket tartalmazó, hosszú molekulaláncokból állnak. A 

molekulaláncok hossza, összetettsége és orientációja változhat, ami befolyásolja a 

polimer mechanikai, morfológiai tulajdonságait. A nagy energiájú fotonok hatására a 

hosszú láncú molekulák szétszakadhatnak és rövidebb molekulaláncok jöhetnek létre. 

Az UV-fotonok abszorpciója elősegítheti az elektronok magasabb energiaszintre 

kerülését, ami felbonthatja a kémiai kötéseket. Ennek eredményeként 
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megváltozhatnak a polimerek mechanikai és esztétikai tulajdonságai. Továbbá a 

láncok felszakadása során melléktermékek is felszabadulhatnak és távozhatnak a 

polimer felszínéről [206]. Ezenfelül a kémiai kötések felbomlása során olyan szabad 

gyökök keletkezhetnek, amelyek erősen reaktívak, így képesek reagálni a 

környezetükben található oxigénnel vagy vízzel. Ezen reakció is hathat károsan a 

polimerre, felléphet oxidáció, illetve hidrolízis jelensége. Mindemellett a TiO2 

fotokatalitikus hatására szintén molekulalánc szakadás léphet fel a polimerekben [104-

107]. 

Megvizsgáltam az UV-sugárzás hatását a különböző mennyiségű TiO2-dal 

adalékolt próbatestek színének és tömegének, felületének és szerkezetének, illetve 

keménységének változására. A vizsgálatokhoz a próbatesteket együst-reakcióval, 

170 °C-on állítottam elő. A kaprolaktám rendszerhez különböző típusú, mennyiségű, 

mérettartományú és felületkezeléssel rendelkező szervetlen adalékanyagokat 

alkalmaztam, amelyek a következők voltak: TiO2r, TiO2rt. Az elkészített henger alakú 

mintákból 2,5-4,5 mm vastag mintákat szeltem, amelyek átmérője 15-20 mm volt. Az 

így előállított próbatesteket a 13. táblázat tartalmazza, amelyben megtalálható az 

alkalmazott adalékanyag típusa, illetve mennyisége is. 

 Adalékanyag típusa 

Adalékanyag 

mennyiség 

[m/m%] 

TiO2rt TiO2r 

0 x x 

0,2 x x 

0,4 x x 

0,5 x x 

0,6 x x 

0,8 x x 

1 x x 

2 x x 

13. táblázat Előállított próbatestek adalékanyag-tartalma 

A mesterséges UV-öregítés megkezdése előtt megmértem az előállított próbatestek 

tömegét és meghatároztam a kristályos részarányát, továbbá szín- és keménység 

mérést végeztem rajtuk. 

4.3.1. Adalékanyag eloszlatottságának ellenőrzése a polimerben 

A homogén adalékanyag diszperzió kritikus fontosságú a polimerek 

UV-állóságában. Ezért első lépésként EDS segítségével vizsgáltam az adalékanyagok 

eloszlását a mintákban. Az adalékanyag eloszlatottsága a mintákban az UV-öregítés 

előtt minden esetben homogén volt. A vizsgálatra mutat példát a 68. ábra, ahol a 

nanoméretű TiO2 szemcsék eloszlása látható. A piros pöttyök jelzik a kimutatott Ti 

atomok elhelyezkedését 0,2 és 1 m/m% adalékanyagot tartalmazó mintákban. A 
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mintakészítéskor alkalmazott kis nyírás ellenére a felületkezelt (TiO2rt) és a 

felületkezeletlen (TiO2r) titán-dioxid részecskék is homogénen oszlottak el a 

mátrixanyagban. Ezek alapján feltételezhető, hogy a részecskék homogén eloszlásából 

adódóan a további vizsgálatok során tapasztalt változásokat az adalékanyag típusa és 

mennyisége okozza, nem pedig a diszperzió egyenetlensége. 

 
68. ábra A 0,2 és 1 m/m% TiO2-dal adalékolt minták EDS felvételei 

4.3.2. UV-sugárzás hatása a kristályos részarányra 

A DSC vizsgálattal kapott első felfűtés görbéinek értékelésével meghatároztam a 

minták kristályos részarányát. A 69. ábra (a) a TiO2rt, a (b) a TiO2r adalékanyagot 

tartalmazó minták kristályos részarányát mutatja az UV-besugárzás előtt és után. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az alkalmazott nanoméretű TiO2 minden esetben 

növelte a minták kristályosságát. 2 m/m% felületkezeléssel ellátott és anélküli TiO2 

hozzáadása rendre 1,5-szörösére, illetve 1,2-szeresére növelte a kristályos részarányt. 

A 2160 órás UV-besugárzás után a poliamid kristályos részaránya tovább nőtt a 

kezdeti értékekhez képest. 

  
a) b) 

69. ábra Felületkezelt (a) és felületkezeletlen (b) TiO2 tartalommal rendelkező minták kristályos 

részarányának változása az UV-besugárzás hatására 
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A növekedés mértéke az adalékanyag-tartalommal rendelkező PA 6 minták esetén 

csökkent az adalékkal nem rendelkezőkhez képest. A legnagyobb változás az 

adalékanyaggal nem rendelkező minták esetében történt, mintegy 43%-os növekedés. 

Ez a növekedés a 2 m/m% adalékanyag-koncentrációt tartalmazó próbatestek esetén 

8,1% (TiO2r) és 22,7% (TiO2rt). Az eredményekből arra lehet következtetni, hogy a 

nanoméretű TiO2 hozzáadása hatékony módszer lehet az UV-sugárzás negatív 

hatásának csökkentésére, mivel a poliamid szerkezete stabilabb lett [91]. Ezenfelül 

mivel a részben kristályos polimerek kristályos része szórja a fényt, azaz intenzívebb 

fotooxidációnak vannak kitéve, ezáltal az amorf rész nagyobb mértékben 

degradálódhat [95]. 

A vizsgált minták UV-besugárzás előtti, illetve utáni DSC görbéinek első felfűtési 

szakaszait összehasonlítva jól látható (70. ábra), hogy a besugárzás utáni minták 

esetében a kristályolvadás alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik meg. Ennek a 

jelenségnek magyarázata, hogy az UV-sugárzás hatására az amorf rész láncai 

tördelődnek és bizonyos körülmények hatására a rövid molekulaláncok 

átrendeződhetnek. A rövidebb láncok nagyobb mobilitással rendelkeznek, ezért ezek 

képesek kisebb molekulákból álló, az eredetitől eltérő szerkezetet létrehozni. Ezenfelül 

az UV-sugarak a kristályos részben lévő láncokat is degradálhatják, aminek 

következtében alacsonyabb hőmérsékleten elindul a kristályolvadás. A 71. ábra a 

kristályolvadás kezdeti hőmérsékletének csökkenését mutatja az adalékanyag-

tartalom függvényében. Látható, hogy az adalékanyag-tartalom növekedésével a 

kristályolvadás alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik, és ez az érték tovább csökken 

az UV-besugárzás hatására. 

 
70. ábra A 0,8 m/m% TiO2r-dal rendelkező minta DSC görbéinek első felfűtési szakasza 

UV-besugárzás előtt és után a hőmérséklet függvényében 

 
71. ábra A kristályolvadás kezdeti hőmérsékletének csökkenése a TiO2 tartalom függvényében  
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Az UV-sugárzással kezelt minták DSC görbéinek első szakaszán tapasztalt 

jelenségek tanulmányozása érdekében további kísérletet folytattam. PA 6 

granulátomhoz (B30S) különböző mennyiségű prepolimert (kisebb molekulákat 

tartalmazó adalék) adalékoltam egy belső keverő (Barbender Plasti-Corder, Brabender 

GmbH & Co. KG, Németország) segítségével. Ezek a mennyiségek: 17, 23, 30, 36, 41, 

45, 49 m/m% voltak. Majd ezeken a mintákon DSC mérést végeztem. Összevetettem a 

DSC görbék első felfűtési szakaszait, amelyeken jól láthatóan ugyanaz a tendencia 

mutatkozott, mint az UV-besugárzás előtti, illetve utáni minták összehasonlítása 

során. A legkisebb és a legnagyobb mennyiségű prepolimerrel társított PA 6 minták 

DSC görbéi a 72. ábrán láthatók. A prepolimer mennyiségének növelésével csökken a 

kristályolvadási hőmérséklet (M7.11) és kiszélesedik a kristályolvadási tartomány, 

amelyet a prepolimerben jelen lévő rövidebb molekulaláncok mozgékonysága által 

kialakult kristályok okozhatnak, hasonlóan, mint az UV-besugárzás hatására 

degradálódott rövidebb láncok esetében. Ezenfelül a prepolimer mennyiségének 

növelése szélesebb lamellavastagság-eloszlást okoz. 

 
72. ábra Prepolimerrel adalékolt PA 6 minták 1. felfűtési görbéi 

A kristályos részarány UV-sugárzás hatására bekövetkező nagymértékű 

növekedésének magyarázata érdekében további vizsgálatokat végeztem annak 

eldöntésére, hogy a kristályos részarány növekedését az UV-sugarak okozták-e, vagy 

az általa keltett hő hatása. A vizsgálatot 0; 0,2; 0,6; 1; és 2 m/m% TiO2r-t, illetve TiO2rt-t 

tartalmazó PA 6 mintákon hajtottam végre. A DSC méréseket közvetlenül a 

próbatestek előállítását követően, majd az előbbit 168, 336 és 672 nap, utóbbit pedig 

168, 336, 672 és 1008 nap elteltével végeztem el. Különböző tárolási körülmények a 

minták szerkezetére gyakorolt hatását vizsgáltam szobahőmérsékleten, illetve 

65 °C-on (PA 6 üvegesedési hőmérséklete fölött) hőkezelve, a környezeti páratartalom 

40 RH% volt. A hőkezelést egy TYFSF WGL-45B típusú (Huanghua Faithful 

Instrument Co. Ltd., Kína) szárítókamrával végeztem. A kapott eredményeket a 

nedvességtartalommal, illetve az adalékanyag-tartalommal kompenzálva ábrázoltam. 

A kristályos részarány vizsgálatának eredményeként sem szobahőmérsékleten, sem 

65 °C-on nem látszik egyértelmű szignifikáns változás az idő függvényében. Egy-egy 

kiugró érték tapasztalható, ami adódhat a mintavételezés bizonytalanságából (73. és 

74. ábra). Ebből arra lehet következtetni, hogy a 69. ábrán tapasztalt kristályos 

részarány növekedés az UV-sugarak okozta lánctördelődés hatása. 
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a) b) 

73. ábra A TiO2rt (a) és a TiO2r (b) tartalmazó, szobahőmérsékleten tartott PA 6 minták kristályos 

részarány változása az idő függvényében 

  
a) b) 

74. ábra A TiO2rt (a) és a TiO2r (b) tartalmazó, 65 °C-on tartott PA 6 minták kristályos részarány 

változása az idő függvényében 

4.3.3. UV-sugárzás hatása a minták színének változására 

A színméréseket a kísérlet első felében ~72 óránként, később ~168 óránként 

végeztem a próbatesteken. Ezenfelül minden mérési napon képet készítettem a 

próbatestekről az esetleges színváltozás megfigyelése érdekében. Az 75. ábrán a 

különböző adalékanyagok L*, azaz világosságbeli változása látható az idő 

függvényében. 

  
a) b) 

75. ábra TiO2rt-dal (a) és TiO2r-dal (b) adalékolt próbatestek L* értéke az idő függvényében, 

UV-besugárzás hatására 
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A felületkezelt és a felületkezeletlen TiO2-dal adalékolt próbatestek esetében is az 

adalékanyag-tartalom növelésével a minták világosabbak lesznek. Ellenben a 

besugárzási idő függvényében, a magasabb adalékanyag-tartalom mellett ez az érték 

csökkenő tendenciát mutat, 2 m/m%-nál ez a változás igen jelentős. 

A 76. ábra mutatja a b* érték, azaz sárgulás változását az idő függvényében. A 

negatív értékek azt jelentik, hogy a kék színhez közelebb, a pozitív értékek pedig a 

sárga színhez közelebb helyezkednek el a színskálán [189]. Jól látható, hogy a 

hozzáadott TiO2 mennyiségének növelésével növekszik a változás mértéke is. A TiO2rt 

esetében kevésbé változik, stabilabban viselkedik a rendszer, mint a felületkezeléssel 

nem rendelkező esetében.  

Megállapítható, hogy a b* érték a vizsgált tartományban szinte lineárisan változott 

az idő függvényében. Ezért kiszámítottam a b* érték idő szerinti deriváltját (∂b*/∂t), 

amely a sárgulás változásának sebességét mutatja az adalékanyag-tartalom 

függvényében (77. ábra). Abban az esetben, amikor a PA 6 minta kis mennyiségű 

nanoméretű TiO2-ot tartalmazott, a sárgulási sebesség lelassult. Ez azt jelenti, hogy az 

UV-ellenállás javítható, ha a TiO2 mennyiségét 0,4 vagy 0,8 m/m% között választjuk 

meg. Ezen koncentrációk felett az elszíneződés meghaladja a töltetlen anyagét. 

  
a) b) 

76. ábra TiO2rt-dal (a) és TiO2r-dal (b) adalékolt próbatestek b* (sárgulás) változása az idő 

függvényében, az UV-besugárzás hatására 

 
77. ábra Sárgulás mértéke a TiO2 tartalom függvényében, UV-besugárzás hatására 

A 78. ábrán jól látható, hogy a legmagasabb TiO2 mennyiséget tartalmazó (2 m/m%) 

minta közepe elkezdett sárgás színt felvenni. A jelenség egyik magyarázata, hogy a 

nanoméretű TiO2 UV-szűrő hatása már nem tudja kompenzálni annak fotokatalitikus 

hatását. Egy másik ok, hogy a megnövekedett adalékanyagtartalom a nagy energiájú 
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UV-sugarakat közelebb kényszeríti a felülethez, ahol koncentráltabban fejtik ki 

hatásukat, fokozva a degradációt [207]. Emellett a TiO2rt-dal töltött mintákban 

minimális volt a sárgulás mértéke, míg a TiO2r-dal töltött minták színében jelentős 

változás következett be. 

  
a) b) 

78. ábra Próbatestek színe az UV-sugárzás megkezdése előtt (a) és a mérés 90. napján (b) 

A sárgulásra további magyarázataként szolgálhat az oxidációs jelenség. A 

termooxidáció során a nitrogén melletti szénatomról hidrogén szakad le, az így 

keletkezett alkilgyök pedig a levegő oxigénjével reagálva peroxigyököt képez, 

valamilyen iniciátor reakció hatására. A peroxigyök újabb hidrogént képes leszakítani 

a főláncról, és további reakciók sorozatában a folyamat a láncok szakadásához vezet, 

ami a molekulatömeg csökkenésével jár. Az első iniciáló reakció mechanizmusa nem 

teljesen tisztázott, de a hőmérséklet szerepet játszhat benne [208-211]. Ezenfelül 

befolyásolhatja a fotooxidáció is, amelynek elemi lépései megegyeznek a 

termooxidációval csupán az iniciálásban különböznek. Az iniciálás létrejöttéhez 

szükséges, hogy a polimer valamely szerkezeti egysége, vagy benne található adalék, 

esetleg szennyező, a Földre érkező UV-tartományban képes legyen fényelnyelésre. 

Ilyen szennyező lehet akár a polimerizáció során jelen lévő mellékreakciókban 

keletkező keton vagy aldehid csoport, illetve iniciátor vagy aktivátor maradék is [212]. 

Ezenfelül befolyásoló tényező lehet még a polimer kristályos részaránya. A kristályok 

szórják a fényt, ezzel megnövelve annak útját a termékben, fokozva a degradációt. A 

degradáció általában a termék felszínén indul meg és fokozatosan halad annak belseje 

felé. Mértéke függ a sugárzás hullámhosszától, intenzitásától és az időtől [213]. 

4.3.4. UV-sugárzás hatása a minták tömegének változására 

A próbatestek tömegének mérését Ohaus Explorer (OHAUS Europe GmbH, Svájc) 

típusú mérleggel végeztem. A súlyukat két tizedes pontosságig határoztam meg 

grammban és ezeket az értékeket rögzítettem.  

A 79. ábra mutatja a különböző minták tömegét az idő függvényében. A 

diagramokról az olvasható le, hogy az UV-sugárzás hatására a tömeg elhanyagolható 

mértékben változik. A kezdeti növekedés valószínűleg az egyensúlyi 

nedvességtartalom beállásának és az UV-besugárzás hatására lejátszódó gyökös 
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reakciók során beépülő oxigénnek köszönhető, amely nagyobb volt, mint a korai 

szakaszban bekövetkezett lebomlás okozta anyagveszteség. Az adalékanyaggal nem 

rendelkező próbatest esetén megfigyelhető egy kismértékű tömegcsökkenés az 

UV-besugárzás hatására. A 0,6 m/m%-ig hozzáadott TiO2 javítja ezt a csökkenést. 

  
a) b) 

79. ábra TiO2rt-dal (a) és TiO2r-dal (b) adalékolt próbatestek tömegének változása az idő 

függvényében, az UV-besugárzás hatására 

A 80. ábra a minták tömegének változását mutatja a teljes UV-besugárzási időszak 

alatt az adalékanyagtartalom függvényében. Jól kivehető, hogy TiO2 adalékanyag 

esetén körülbelül 0,6 m/m% töltöttségig a tömeg számottevő változást nem mutat. 

Ellenben 1 m/m% hozzáadott TiO2r esetében már jelentősebb, 1,8%-os eltérés, míg 

2 m/m% esetén már 8%-os csökkenés figyelhető meg. A TiO2rt hozzáadása esetén ezek 

az értékek alacsonyabbak voltak, továbbá ezen minták stabilabban viselkedtek, mint a 

nem felületkezeltek. Ezekből az eredményekből arra a következtetésre jutottam, hogy 

célszerű a legmagasabb adalékanyag-tartalmat kiválasztani, ahol a kezdeti és a végső 

tömeg közötti különbség még nem nő jelentősen (~0,4–0,6 m/m%). A tömegváltozás 

magyarázata, hogy a kis molekulatömegű és nagyon illékony termékek 

elpárologhatnak a mintából [214]. A lebomlott és tördelődött láncokból kis 

molekulatömegű oligomerek és polimerek elválhatnak, diffundálnak a felszín felé és 

eltávoznak az anyagból. Ha az UV fényforrás hőt is termel, akkor a párolgás sebessége 

növekszik. A tömegváltozás másik oka lehet a krétásodás-jelenség. Abban az esetben, 

amikor a polimereket UV-sugárzás éri, a felületen vékony, lazán tapadó réteg 

keletkezik. A folyamat során a szerves molekulák erodálódnak, és az adalékanyagokat 

krétapor-szerű rétegként a felületen hagyják. 

 
80. ábra Tömegcsökkenés a 2160 órás öregítés során a adalékanyag-tartalom függvényében, 

UV-besugárzás hatására 
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A krétásodás elemzéséhez a minták felületét AFM-mel elemeztem. Az 

eredményeket a 81. ábra és 82. ábrán mutatom be a felületkezelt és a felületkezeletlen 

TiO2-ra vonatkozóan. A mikroszkópos felvételek azt mutatják, hogy a felület 

topológiája kissé megváltozik az UV-besugárzás hatására. A felületi érdesség 

csökkent, a minták felülete simábbá vált. Ez a jelenség látványosabb abban az esetben, 

ha a nanoméretű TiO2-koncentrációját növeljük. A képek a krétásodást és az általa 

okozott tömegváltozást bizonyítják. 

 
81. ábra AFM felvételek a TiO2rt-dal adalékolt mintákról az öregítés előtt és után 

 
82. ábra AFM felvételek a TiO2r-dal adalékolt mintákról az öregítés előtt és után 

4.3.5. Minták szerkezeti változásának vizsgálata FTIR berendezéssel 

Az ATR-FTIR vizsgálat segítségével az UV-besugárzásnak a minták szerkezeti 

változására gyakorolt hatását tanulmányoztam. Az UV-sugárzásnak kitett minták IR 

(infravörös) spektruma a 83. ábrán látható. Az infravörös spektrumok 3295 cm-1 körüli 

csúcsot mutatnak, amely az N-H nyúlási rezgését jellemzi a hidrogénkötésű N-H 

csoportok esetén. A következő két jellegzetes csúcs 2930 cm-1 és 2854 cm-1 körül 

található, amely az aszimmetrikus (fázisban lévő) és a szimmetrikus (fázison kívüli) 

C-H nyújtási rezgéseket jellemzi. Az 1635 cm-1 és 1533 cm-1 értékek környékén 

elhelyezkedő sávok az amid I. módjában a C=O, az amid II. módjában az N-H és a C-N 

kombinált nyújtási rezgéseit mutatják [215, 216]. Hasonlóan Roger és társai [217] 

munkájához a 3400 és az 1735 cm-1 körüli abszorbancia sávok intenzitás változását 
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figyeltem meg, ami a fotooxidációra utal. Az abszorbancia sávok növekedése 

1735 cm-1-nél az imid-csoportok képződésének, a strukturálatlan váll pedig az N-H 

abszorbancia sávban 3400 cm-1 körül az Nl-hidroxilezett csoportoknak tulajdonítható. 

Ez a jelenség akkor figyelhető meg, amikor a poliamid mintákat nagy hullámhosszú 

(> 340 nm) fotodegradációnak vetik alá [216]. 

 
83. ábra TiO2rt-dal adalékolt minták infravörös spektruma az UV-besugárzás után 

Az abszorbancia különbséget 3400 és 1735 cm-1-nél a 2160 órás UV-besugárzás előtt 

és után a 84. ábra mutatja.  

  
a) b) 

84. ábra A TiO2rt (a) TiO2r (b) minták abszorbancia-növekedése 1735 és 3400 cm-1-nél az 

UV-besugárzás hatására 

A sárgulásnál tapasztaltakhoz hasonlóan, 0,4–0,6 m/m%-ra tehető az a 

TiO2-koncentráció, ami minimalizálhatja a fotodegradációt. Nagyobb 

koncentrációknál az abszorbancia különbség nő, ami a gyorsított degradációnak 

tulajdonítható. Ennek a jelenségnek a magyarázata lehet a TiO2, már említett, 

fotokatalitikus hatása. 

4.3.6. UV-sugárzás hatása a minták keménységére 

Mindegyik próbatesten 3-3 pontban végeztem több ismétléssel keménység 

vizsgálatot. A 85. ábra a különböző típusú és mennyiségű TiO2-dal készült minták 

keménységét mutatják az UV-besugárzás előtt, illetve után. Jól látható, hogy mindkét 

esetben a keménység az adalékanyag-tartalom hozzáadásának hatására növekedett, 

de az adalékanyaggal rendelkező minták keménységét az UV-besugárzás már nem 

befolyásolta jelentősen, amelyet kétmintás T-próbával bebizonyítottam. Az 
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adalékolatlan mintáknál tapasztalt szignifikáns eltérés az adalékanyag-tartalom 

növelésével csökken. 

  
a) b) 

85. ábra A TiO2rt (a) TiO2r (b) tartalommal rendelkező minták keménységének változása, az 

UV-besugárzás hatására 

4.4. IMC eljárás folyamatának kidolgozása 

Célkitűzésem alapján a T-RTM berendezés 3 fő egységének együttes 

alkalmazásával és egy speciális technológiai módosítással bebizonyítottam, hogy 

lehetséges egy komplex, felületi bevonattal is rendelkező kompozit termék 

létrehozása. Ahhoz, hogy egy gyártási cikluson belül létre tudjam hozni az 

előgyártmányt és az elvárt tulajdonságokat biztosító, alapanyagában azonos bevonati 

réteget – amely kifejezetten előnyös újrahasznosítás során –, kidolgoztam egy felület 

bevonatolási (IMC - In-Mold Coating) eljárást a T-RTM technológiához. Az IMC 

folyamat egyik fontos feltétele, hogy az alakadó szerszámot a tömítettség megtartása 

mellett, a munkafolyamat közben résnyire ki tudjuk nyitni. Továbbá szükséges a két 

adagoló egység (DU - Dosing Unit) megléte az előgyártmány és a komplex, 

adalékanyaggal társított bevonati réteggel rendelkező termék gyártásához. A 

kidolgozott eljárás főbb lépéseit a 86. ábra mutatja. 

A gyártási folyamat indítását megelőzően előkészítő lépésekre van szükség. Ennek 

főbb elemei a szerszám felfűtése 150 °C-ra, a bevonati réteghez szükséges 

adalékanyagok beadagolása a DU2-be, az alapanyag komponenseinek megolvasztása, 

homogenizálása és légtelenítése, valamint az erősítőszövetek kivágása és szükség 

esetén előformázása. Ezt követően a gyártási ciklus során első lépésként (1) az 

előformázott erősítőszövet behelyezése történik az alakadó szerszámba. Második 

lépésként megtörténik a szerszám zárása a gyártási pozíció eléréséig (2). Ezek után 

megkezdődik a tömített szerszám levákuumozása (2). A présgép vezérlésének 

parancsára az injektáló egység (DU1) megkezdi az előgyártmány injektálási ciklusát 

(3). Az injektálás során a keverőfej után megtörténik a CL monomer aktivátoros és 

iniciátoros komponensének keveredése, majd a mátrixanyag átimpregnálja az 

erősítőszövetet. A présgép zárja a szerszámot, amíg a szerszámnyomás el nem ér egy 

előre megadott nyomásértéket. Az injektálás befejeztével várakozási idő beiktatása 

szükséges az előgyártmány megfelelő polimerizációs fokának eléréséhez (4). A 

megfelelő polimerizáció, az azzal járó megszilárdulás egy nyomásmérő szenzor 
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segítségével nyomon követhető. A várakozási idő leteltével a szerszám részleges 

nyitása, majd pozícióra visszazárása történik (5) a bevonati réteg 

beinjektálhatóságának előkészítése érdekében. Szintén a présgép vezérlésének 

parancsára a második injektáló egység (DU2) megkezdi az injektálási ciklust (6) és 

bejuttatja a szerszámba az adalékanyagot is tartalmazható, ugyancsak ε-kaprolaktám-

iniciátor-aktivátor elegyet. Az injektálás befejezésének pillanatában megkezdődik az 

újabb várakozási idő (7) (polimerizációs idő), a közel 100%-os konverzió eléréséhez. A 

polimerizációs folyamat alatt a prés mindvégig egy előre beállított záróerőt tart fent 

(7), így a zsugorodás ellenére is a szerszám folyamatosan érintkezik a termékkel a 

kontaktfűtés biztosítása és az egyenletes felület kialakítása érdekében. Végül a 

szerszám nyitása következik, amelynek végén a kész termék eltávolítható a 

szerszámból (8). 

 
86. ábra Az IMC-gal társított T-RTM technológia gyártási ciklusdiagramja 

Próbatestek előállításának paraméterei 

A gyártástechnológiai ciklus lépéseinek pontos kidolgozása érdekében fontos 

szempont volt megismerni, hogy az előgyártmány gyártási folyamata hogyan 

befolyásolja a bevonati réteg injektálhatóságát és a késztermék minőségét. Az 

előgyártmány állapotához kapcsolódó beállítások a következők voltak: 

• több héttel korábban készített előgyártmány behelyezése a szerszámba és 

ráinjektálás (kétlépcsős eljárás), 

• előgyártmány készítése, szerszám teljes nyitása, majd várakozási idő 

elteltével (5, 10, illetve 20 perc) ráinjektálás, 

• előgyártmány készítése, szerszám részleges nyitása, majd várakozási idő 

elteltével (0, 5, 10, illetve 20 perc) ráinjektálás. 

Azokban az esetekben, amikor korábban készített előgyártmányt helyeztem a 

szerszámba, akár szárítva, akár nem, és injektáltam rá a bevonatot, vagy a bevonati 

réteg kialakítása előtt a szerszámot teljesen kinyitottam (86. ábra, 5. lépés), a bevonat 

minden esetben levált az előgyártmánytól (87. ábra (a)). Habár mind az előgyártmány, 
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mind a bevonati réteg polimerizációja megfelelő volt, a határfelületen kaprolaktám 

kristályokat figyeltem meg. Amennyiben a szerszámot csak részlegesen nyitottam ki, 

azaz az előgyártmány nem érintkezett a környezeti levegővel, mind a bevonati réteg 

kialakítása, mind a rétegek közötti adhézió megfelelő volt (87. ábra (b)). 

 
87. ábra A T-RTM szerszám teljes (a) és részleges (b) nyitásával készített minták felülete 

Az adhéziós hiba magyarázata lehet a PA 6 hidrofil jellege, ami miatt képes 

könnyen felvenni nedvességet a környezetből. Mivel a nedvesség inhibeálja az 

iniciátort, így a felülethez közeli részekben ez akadályozhatja a polimerizáció 

lejátszódását [48]. Az adott környezetbe helyezve a minta szinte azonnal elkezdi 

felvenni a nedvességet, és két hét elteltével már 1,6%-os nedvességtartalma is lehet (88. 

ábra). 

 
88. ábra PA 6 nedvességfelvétele az idő függvényében, különböző páratartalmak mellett 

A vizsgálat első órájában még igen kicsi (0,02-0,04%) a felvett nedvesség, de ez a 

mérés jellegéből adódóan a teljes mintára vonatkozik, így a diffúziós folyamatok miatt 

a felület közelében a tényleges koncentráció ennél jóval nagyobb, ami gátolhatja a 

polimerizációt, ezáltal a megfelelő adhézió kialakulását. A szakirodalom [44] alapján 

az általam alkalmazott C10 (4,5 m/m%) - C20P (3 m/m%) arányt már képes a kimért 

vízmennyiség inhibeálni. Tehát fontos, hogy az elkészült előgyártmány ne érintkezzen 

a légnedvességgel a bevonati réteg ráinjektálása előtt. 

Ezt követően a kísérletsorozathoz szükséges próbatesteket a szerszám részleges 

nyitásával gyártottam le. Több technológiai paraméter és kondíció mellett is 

készítettem próbatesteket, hogy megvizsgálhassam, azok hogyan hatnak az IMC 

folyamatra és a rétegek között kialakult adhézióra. A mintagyártás során alkalmazott 

változó paraméterek a következők voltak: 
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• előgyártmány polimerizációs ideje: 70, 120, 180 s, 

• bevonat injektálása előtt eltelt holtidő: 0 és 5 min, 

• szerszámzáró nyomás a bevonat injektálása után: 30, illetve 80 bar, 

• bevonati réteg anyagmennyisége (rétegvastagsága): 30 g (0,15 mm), 60 g 

(0,30 mm), illetve 100 g (0,60 mm), 

• előgyártmány: üveg erősítőszövetet tartalmazó, illetve szövetet nem 

tartalmazó. 

A fenti paraméterek mindegyike mellett sikeresen le tudtam gyártani a mintákat, 

minden esetben létrejött az adhéziós kapcsolat a két réteg között. 

4.4.1. PA 6 minták adhéziós kapcsolatának elemzése tapadó vizsgálattal 

A legyártott mintákon tapadó vizsgálatot végeztem a rétegek közötti adhéziós 

kapcsolat tanulmányozása érdekében. A tapadó vizsgálatok elvégzése során négy 

különböző tönkremeneteli módot tudtam megkülönböztetni (89. ábra). Az egyik a 

ragasztott kötés tönkremenetele volt (a), ahol a befogó a mérés során levált a mintáról, 

annak felülete sértetlen maradt. Ez jellemzi az erős adhéziós kapcsolatot, mivel a 

rétegek közti határfelület sértetlen maradt. A következő típus esetén a minta bevonati 

rétegében szabad szemmel jól látható repedések alakultak ki (b). Ebben az esetben már 

valamilyen adhéziós hiba kialakult a felületek között, hiszen a bevonati réteg 

deformációja okozhatta a repedések megjelenését. A harmadik esetben a minta 

bevonati rétege, vagy annak egy része levált az előgyártmányról (c). Ez lokális 

adhéziós hibára utal. Az utolsó típus esetében az előgyártmány és bevonati réteg 

egyaránt károsodott, a vizsgálat során kiszakadt egy rész a mintából (d). Ez szintén jó 

adhéziós kapcsolatot feltételez, hiszen a teljes mintában ment végbe a tönkremenetel. 

A kísérleteim és méréseim alapján alátámasztottam, hogy amennyiben levegőtől elzárt 

(tömített és vákuumozott) szerszámban, közvetlenül az előgyártmány legyártása után 

készítjük el a felületi bevonatot, a rétegek közötti adhézió megfelelő lesz. 

 
89. ábra A tapadó vizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli módok, ahol (a): a baba elválása a 

mintáról, a minta felülete sértetlen maradt, (b): a minta bevonati rétegében szabad szemmel jól látható 

repedések alakultak ki, (c): a minta bevonati rétegének egy része levált az előgyártmányról, (d): az 

előgyártmány és a bevonati réteg is károsodott 
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Az előgyártmány és az IMC metódussal gyártott felületi bevonat közötti adhéziós 

kapcsolat a 90. ábrán látható a bevonati réteg vastagság és az előgyártmány 

reakcióidejének függvényében. Az előgyártmány egyes reakció idejeit az alábbi 

szempontok alapján határoztam meg: 70 s-nál a szerszámban lévő nyomás szenzor 

eléri a 0 bar-t, azaz a termék elkezd megszilárdulni és elzsugorodni a szerszám falától. 

Továbbá az előkísérleteim során 120 és 180 s-mal is gyártottam próbatesteket, amelyek 

konverziófoka, illetve kristályos részaránya hasonlóan alakult azonos 

szerszámhőmérsékletek mellett. Az előgyártmány előállítása esetén a rövidebb 

gyártási ciklusidőt (70 és 120 s) a jobb adhéziós kapcsolat reményében, másrészt a 

gyártási ciklus gyorsítása érdekében határoztam meg. Kimutattam, hogy különböző 

felületi rétegvastagságok esetében az előgyártmány gyártásakor alkalmazott 

reakcióidő növelésével az adhézió nő, amit varianciaanalízissel bizonyítottam 

(p0,15=0,016; p0,3=0,025; p0,6=0,004). Ennek magyarázata, hogy 70 s-mal az előgyártmány 

beinjektálása után még nem zajlott le a polimerizációs reakció teljes egészében, ezért 

az újonnan érkező, 110 °C-os bevonati réteg alapanyaga képes befagyasztani a 

felületen zajló reakciókat [57]. Mindemellett 180 s-nál már feltehetően lezajlott a 

polimerizáció, így azt már nem tudja befolyásolni a ráinjektált alapanyag 

hőmérséklete. Továbbá látható, hogy a bevonati réteg vastagságának növelésével az 

adhéziós kapcsolat szintén javul. Ennek egyik oka, hogy a bevonat vastagságának 

növelésével a minta teljes vastagsága is nő, ezáltal az a húzás során kevésbé 

deformálódik. A kisebb deformáció egyenletesebb feszültségeloszlást eredményez a 

ragasztott felületen.  

 
90. ábra Tapadószilárdság a bevonati réteg vastagsága és az előgyártmány reakcióideje 

függvényében 

A 91. ábra a rétegek között kialakult tapadószilárdságot szemlélteti a bevonati réteg 

vastagsága és a rétegek gyártása között eltelt holtidő függvényében. A diagram a 

korábbi megállapításomat szintén jól alátámasztja, miszerint az előgyártmány 

konverziójának növekedésével a rétegek közötti adhézió javul. 0,6 mm bevonati 

rétegvastagság esetén öt perc várakozási idő beiktatásával a rétegek közötti 

tapadószilárdság közel 60%-kal nőtt. 
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91. ábra Tapadószilárdság a bevonati réteg vastagsága és a rétegek öntése között eltelt holtidő 

függvényében 

Ezenfelül megvizsgáltam a 0,5 és az 1 m/m% TiO2rt-t tartalmazó bevonati réteg és 

az előgyártmány adhézióját is (92. ábra). Az adalékanyaggal nem rendelkező bevonati 

rétegek esetén, a rétegvastagság növelésével láthatóan növekszik a tapadószilárdság, 

ellenben az adalékanyaggal rendelkező bevonatok esetén a kapott értékek 

szórásmezőn belül találhatók. Ezenfelül az adalékanyag hozzáadása gyengítheti az 

adhéziós kapcsolatot az előgyártmány- és a bevonat között. 

 
92. ábra Az adalékanyag mennyiségének hatása az adhézió minőségére, különböző bevonat 

vastagságok esetén 

Az üveg erősítőszövetet tartalmazó, illetve szövetet nem tartalmazó előgyártmány 

és a ráinjektált 1 m/m% TiO2rt-t tartalmazó, 0,15 mm-es bevonati réteg közötti adhézió 

vizsgálat eredményét a 93. ábra mutatja. Látható, hogy a szövetet tartalmazó 

előgyártmány esetén 25%-kal nagyobb tapadószilárdság alakult ki. Ennek oka a 

szövettel rendelkező előgyártmány nagyobb merevsége, kisebb deformációja a 

szövetet nem tartalmazóhoz képest.  

Annak érdekében, hogy a kapott eredményeket értékelni tudjam, 

összehasonlítottam hagyományos festési eljárással készült kompozit minták tapadó 

vizsgálatainak eredményeivel. A minták előgyártmánya az általam előállított PA 6 

alapú kompozit minta volt, míg a bevonatot két különböző gyártó (ARD Color Kft., 

Magyarország és ColorBlue-Mix Kft., Magyarország) 4-4 különféle felület 

előkészítéssel hozta létre (94. ábra). Az általuk alkalmazott eljárást kifejezetten ezekhez 

a PA 6 mintákhoz fejlesztették ki. Az egyik gyártó által előállított minták nagyobb 

szórást mutattak, azonban mindkét esetben a tapadó vizsgálat eredményei 0,7-1,4 MPa 

tartományba estek. A vizsgálat során minden esetben a határfelületi tönkremenetelt 
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tapasztaltam. Jól látható, hogy az átlagos tapadószilárdsági értékek az IMC 

technológiával előállítottak jóval nagyobbak (130%-kal), mint a festett felület esetén. 

 
93. ábra Szövetet tartalmazó előgyártmány hatása az adhézióra 

  
a) b) 

94. ábra Különböző felület-előkészítéssel festett PA 6 minták tapadószilárdsága 

4.4.2. Vetemedés vizsgálata 

Az iparban elengedhetetlen a termékek megfelelő méret- és alaktartása. A 

többkomponensű termékeknél a komponensek különböző mértékű zsugorodásából 

eredően a késztermék vetemedhet, deformálódhat. Ez a jelenség fennáll a T-RTM 

technológiával készült termékeknél is, amelyet ezidáig a szakirodalomban nem 

vizsgáltak. Ezért célul tűztem ki, hogy megvizsgáljam, hogy hogyan függ a T-RTM 

technológiával, anionos gyűrűfelnyitásos polimerizáció során létrehozott PA 6 minták 

és a bevonati réteggel ellátott minták vetemedése a technológiai paraméterektől. 

Ehhez első lépésként egy módszert dolgoztam ki, amivel vizsgálni tudom az ideális 

(modell szerinti) geometriától való eltérés mértékét. A GOM ATOS Core 5M 

(Gesellschaft für Optische Messtechnik GmbH, Németország) típusú 3D szkennerrel 

beszkennelt próbatestek pontfelhőjének MATLAB programba történő beolvasása után 

a próbatestek orientálását végeztem el, azok összehasonlíthatósága érdekében. A 

megfelelő orientáció beállítása után a pontfelhőből reguláris hálót hoztam létre és 

vizsgáltam a minták Z irányú deformációját (95. ábra). 
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95. ábra Hosszirányú eltérés meghatározása 

A továbbiakban a mellékletben (M7.12) részletesen bemutatott mérési módszert 

felhasználva fogom jellemezni a technológiai paraméterek hatását a próbatestek 

vetemedésére. Ezek alapján a vetemedést egy mérőszámmal, a maximum és minimum 

Z érték közti, Z irányú távolsággal határoztam meg, amely a próbatestek 

referenciasíkjától való elhajlását jellemzi. 

Első lépésként referenciaként egy bevonati réteggel nem rendelkező mintát hoztam 

létre, és megvizsgáltam ennek a vetemedését. Ezt követően különböző paraméterek 

változtatása mellett bevonati réteggel rendelkező próbatesteket állítottam elő. Az 

előgyártmány és a bevonati réteg főbb gyártási paraméterei a 14. táblázatban láthatók. 

Gyártási paraméterek 

Paraméter Érték 

Szerszámhőmérséklet [°C] 150 

Előgyártmány tartózkodási ideje [s] 

(bevonattal/bevonat nélkül) 
120 / 180 

Tartózkodási idő (bevonati réteg) [s] 180 

Ömledékhőmérséklet [°C] 110 

Kitöltési sebesség [g/s] 35 

Vákuumozási idő [s] 30 

14. táblázat Gyártási paraméterek 

Az IMC eljárással készült próbatesteket 150 °C-os szerszámhőmérséklet, 

előgyártmány esetén 2 perces, míg a bevonati réteg esetében 3 perces tartózkodási idő 

mellett állítottam elő. A bevonati réteg létrehozása esetén a következő paramétereket 

állítottam be (15. táblázat). 

Bevonati 

rétegvastagság 

Szerszám zárónyomás 

30 bar 80 bar 

0,15 mm x x 

0,30 mm x x 

0,60 mm x x 

15. táblázat Alkalmazott paraméterek az adalékanyaggal nem rendelkező bevonat esetén 

Zmax-Zmin
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Következő lépésként a bevonati rétegbe 0,5 és 1 m/m% TiO2rt-ot adalékoltam és 

szintén megvizsgáltam a próbatestek vetemedését különböző rétegvastagságok 

mellett (16. táblázat). 

Bevonati 

rétegvastagság 

Szerszám zárónyomás 

30 bar 

0,15 mm x 

0,30 mm x 

0,60 mm x 

16. táblázat Alkalmazott paraméterek az adalékanyaggal rendelkező bevonat esetén 

Ezenfelül 3 réteg üvegszövettel rendelkező mintákat is gyártottam különböző 

bevonati rétegvastagságokkal. A 290x510x2 mm névleges méretű próbatestek 

96. ábrán pirossal keretezett részét vettem figyelembe a vizsgálat során. 

 
96. ábra T-RTM technológiával, IMC eljárással előállított próbatest vizsgálati (piros) területe 

Az előzőekben bemutatott kiértékelési eljárások alapján a próbatestek vetemedését 

vizsgáltam, amelynek során a negatív irányú értékek a bevonat irányába történő 

vetemedést, a pozitív irányú értékek az előgyártmány felé történő vetemedést 

mutatják (97. ábra). A 98. ábrán a próbatestekre jellemző vetemedési kép látható. 

 
97. ábra Kiértékelés során figyelembe vett irányok 

 
98. ábra Egy erősítőszövet nélküli, bevonati réteggel rendelkező próbatest vetemedése 

A vizsgálat során a „Z” irányú legnagyobb kitéréseket figyeltem meg különböző 

rétegvastagságok, illetve adalékanyag mennyiség mellett. Ez a kiértékelési módszer 
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mind a hossz-, mind pedig a keresztirányú deformációt egyaránt figyelembe veszi. A 

mérés eredményei a 99. ábrán láthatók. A 0,15 és 0,30 mm bevonati réteggel 

rendelkező minták esetén a adalékanyag mennyiség növelésével csökken a teljes Z 

irányú eltérés. Adalékanyag alkalmazása nélkül 16,5 mm, 1 m/m% TiO2rt 

adalékolásával pedig 10,8 mm maximális deformáció volt mérhető. Az eltérés szintén 

csökken a bevonati rétegvastagság növelésével. A TiO2 gócképzőként a kristályos 

részarányt kismértékben növeli, ami növeli a zsugorodást, azonban a töltőanyag 

jelenléte csökkenti azt. Ezen hatások eggyüttes érvényesülésének, illetve arányának 

eltolódása okozza a kialakuló tendenciát. Ellenben a 0,6 mm-rel rendelkező minták 

esetén már nem figyelhető meg egyértelmű tendencia az adalékanyag-tartalom 

függvényében. 

 
99. ábra Z irányú eltérés a különböző rétegvastagságok szerint, különböző mennyiségű TiO2rt 

mellett 

Továbbá tanulmányoztam a próbatestek középvonalának (96. ábra) Z irányú 

kitérését is az áramlás segítőtől vett távolságok függvényében (100. ábra). Látható, 

hogy a kisebb bevonati rétegvastagságok nem befolyásolják jelentősen a minták 

hosszirányú deformációját. Valószínűsíthető, hogy a kisebb rétegvastagságú 

bevonatok zsugorodásából adódó feszültség nem tudta eldeformálni a vastagabb, már 

kellő konverzióval rendelkező előgyártmányt, illetve az utólagosan beinjektált vékony 

bevonati réteg gyorsan felmelegedett a polimerizációs hőmérsékletre és kellően 

gyorsan tudott polimerizálódni és kristályosodni, ezáltal együtt zsugorodni az 

előgyártmánnyal. 

 
100. ábra A próbatestek középvonalában vett Z irányú eltérések az áramlás segítőtől 

A 0,6 mm-es bevonati rétegű minta Z irányú deformációja már jóval kisebb, mint a 

referencia mintáé. Feltételezhetően ez a 0,6 mm-es rétegvastagság miatt csak lassabban 
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melegedhetett fel a polimerizációs hőmérsékletre, azaz a polimerizáció és a 

kristályosodás csak később kezdődött el, ezzel fokozva a zsugorodásbeli eltérést az 

előgyártmányhoz képest. Tehát a 0,6 mm bevonati réteg már elegendő ahhoz, hogy 

közel sík terméket tudjunk előállítani. 

Ezt követően megvizsgáltam az előgyártmány szövettartalmának és a bevonat 

rétegvastagságnak a hatását a minták vetemedésére. A bevonati réteggel rendelkező 

minták 1 m/m% TiO2rt-t tartalmaztak ebben a rétegben. A 101. ábrán látható, hogy a 

szövetet tartalmazó, bevonati réteggel nem rendelkező minta vetemedése szinte 

elhanyagolható, míg a tiszta PA 6 minta vetemedése jelentős. Ezt a vetemedést a 

0,15 mm vastag bevonat a szövetet tartalmazó előgyártmány esetében tovább növeli. 

0,6 mm vastag bevonat esetén a PA 6 minta vetemedését kompenzálja a bevonati réteg 

és elkezd közelíteni a sík felé, ellenben a szövetes előgyártmánynál hasonló jelenség 

lép fel, mint 0,15 mm-es bevonatnál. Ezenfelül a szövet alapú minták ellentétes 

irányban vetemedtek a szövetet nem tartalmazókhoz képest. Továbbá megfigyelhető, 

hogy a merev, szöveterősítésű poliamid kompozit előgyármtány esetén a bevonati 

réteg vastagságának hatása elhanyagolható a vetemedés tekintetében. Mind a 0,15, 

mind pedig a 0,6 mm-es bevonat esetén kb. 2,8-2,9 mm-es maximális kitérést 

tapasztaltam. 

  
a) b) 

101. ábra Előgyártmány szövettartalmának a hatása a 0,15 mm (a) és a 0,6 mm (b) vastag bevonattal 

rendelkező minták vetemedésére 

A 102. ábrán a 0,15 mm vastag bevonati réteggel rendelkező minták 

középvonalának Z irányú eltérése látható, különböző TiO2rt tartalom mellett. A kis 

adalékanyag-tartalom nem befolyásolja jelentősen a minták vetemedését. Ez vélhetően 

két tényezőből tevődhet össze. Az első, hogy ahogyan korábbi méréseimből 

kimutattam, a TiO2 tartalom a minták kristályos részarányát kis mértékben növeli, ami 

a rendezettebb szerkezetnek köszönhetően a zsugorodást szintén növeli. Ezzel 

ellentétes hatás, hogy az adalékanyag-tartalom jelenléte javítja a mérettartást. A minta 

vetemedésének változása a két hatás összességéből eredhet, és annak arányától függ. 
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102. ábra Z irányú eltérés 0,15 mm vastag bevonattal rendelkező minta esetén, különböző 

mennyiségű TiO2rt tartalom mellett 

4.5. T-RTM technológiával előállított PA 6 próbatestek 

újrafeldolgozásának vizsgálata 

Kutatómunkám utolsó lépéseként az általam létrehozott PA 6 próbatestek fizikai 

úton történő újrafeldolgozhatóságát vizsgáltam. Vizsgáltam a feldolgozási 

paramétereket, valamint a T-RTM technológiával előállított, majd fröccsöntéssel 

újrafeldolgozott minták termikus, mechanikai és reológiai tulajdonságait 

összehasonlítottam egy polikondenzációs PA 6-ból fröccsöntött próbatestével. 

A vizsgálathoz felhasznált próbatesteket a már ismertetett eljárással, T-RTM 

technológiával állítottam elő, 150 °C-os szerszámhőmérséklet és 180 s tartózkodási idő 

mellett. Első lépésként az in situ polimerizációval előállított, lemez alakú 

(510x290x2 mm), erősítőanyag nélküli PA 6 minták (T-RTM) termikus és mechanikai 

tulajdonságait vizsgáltam meg, majd egy Sb Plastics Machinery GRS202 (Irv Systems 

S.R.L., Olaszország) típusú aprítóval 5 mm-es nagyságú darálékot hoztam létre és az 

abból fröccsöntött próbatesteket tanulmányoztam (T-RTM (re)) (103. ábra). Ezenfelül 

referenciaként a Durethan B30S polikondenzációs PA 6 granulátumból fröccsöntéssel 

előállított minták (IM grade) tulajdonságait is vizsgáltam. 

 
103. ábra A T-RTM technológiával készült minták újrafeldolgozásának folyamata 

A fröccsöntött próbatesteken ugyanazon vizsgálatokat végeztem el, mint a T-RTM 

technológiával készülteken. Mind a T-RTM technológiával gyártott mintából képzett 

darálékból, mind a Durethan B30S granulátumból egy kétfészkes, hidegcsatornás 

szerszám segítségével 80x80x2 mm-es lapkákat fröccsöntöttem, 250 °C-os 
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ömledékhőmérsékleten. A fröccsöntés során alkalmazott főbb beállítási paramétereket 

az 17. táblázat táblázat tartalmazza.  

Gyártási paraméterek 

Paraméter Érték 

Zóna hőmérsékletek [°C] 250; 245; 240; 235; 230; 40 

Szerszámhőmérséklete [°C] 80 

Szerszám záróerő [t] 40 

Átkapcsolási térfogat [cm3] 11 

Utónyomás [bar] 500 

Utónyomás ideje [s] 8 

Adagsúly [cm3] 52 

Fröccsöntési sebesség [cm3/s] 50 

17. táblázat Fröccsöntés során alkalmazott gyártási paraméterek 

A paramétereket a PA 6 B30S granulátum felhasználásával határoztam meg. A 

mintakészítéshez Arburg 270S 400-170 (ARBURG GmbH, Németország) 

fröccsöntőgépet használtam. 

A poliamid higroszkópikus tulajdonsága révén ömledék állapotban hidrolízist 

szenvedhet, ezért a feldolgozás előtt az alapanyagot szárítottam. Mind a kereskedelmi 

forgalomban kapható PA 6 granulátumot, mind pedig a darálékot 8 órán át, 80 °C-os 

meleglevegős szárítószekrénybe helyeztem. 

A különböző vizsgálatokhoz az 104. ábrán látható elrendezés szerint vágtam ki a 

mintákat. Ezen vizsgálatok elvégzése előtt a mintákat 48 órán át, 50 RH% relatív 

páratartalomú exszikkátorban, 23 °C-on kondicionáltam. 

 
104. ábra Vizsgálati minták kimunkálásának elrendezése a T-RTM próbatesten 

4.5.1. Termikus vizsgálatok 

Konverziófok meghatározása TGA vizsgálattal 

A TGA és dTG görbék kezdeti szakaszán, a T-RTM technológiával előállított 

mintáknál, a kisebb mértékű változások a mintában lévő víz (kb. 100 °C-ig), valamint 
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visszamaradó monomer- és oligomer (kb. 100-240 °C közötti) eltávozása itt is 

megfigyelhető (105. ábra). 

 
105. ábra A T-RTM, T-RTM (re) és IM grade minták dTG görbéi 

A T-RTM minták jelentősebb tömegcsökkenése ~260 °C-on kezdődik, így ehhez a 

hőmérséklethez tartozó tömeg százalékos értékét vettem alapul a konverzió 

meghatározásához. A mérések alapján a minta konverziófoka 96,8±0,2%-ra adódott. A 

T-RTM (re) próbatestek hasonló polimerizációs fokkal rendelkeztek a kiindulási 

anyaghoz képest (96,6%). Az IM grade minta szintén hasonló, 97,7%-os konverzióval 

rendelkezett (105. ábra), ezen minták bomlási hőmérséklete viszont 350 °C körüli 

értékre tehető. Látható, hogy a T-RTM technológiával előállított minta rendelkezik a 

legkisebb bomlási hőmérséklettel. Megállapítható, hogy a mintákat maximum 

250 °C-os ömledékhőmérsékleten lehet feldolgozni, felette jelentős degradáció lép fel, 

ami az anyag nemkívánatos tulajdonságromlásához vezet. 

Kristályos részarány meghatározása DSC vizsgálattal 

Az első felfűtési görbék alapján a T-RTM minták magasabb kristályos részaránnyal 

rendelkeztek (43,7%), mint az újrafröccsöntött T-RTM (re) és fröccsöntött IM grade 

minták. Az első felfűtési görbék alapján a IM grade minták 33,5%-os kristályos 

részaránnyal rendelkeztek, míg a T-RTM (re) 31,7%-kal (106. ábra). Az újrafeldolgozás 

hatására bekövetkező kristályos részarány csökkenése adódhat az eltérő 

gyártástechnológiából [55]. 

 
106. ábra Kristályos részarány alakulása a különböző technológiák függvényében 

Az első felfűtési görbéken látható, hogy a T-RTM technológiával készült minták 

szűkebb kristályolvadási hőmérséklettartománnyal rendelkeznek, mint a 
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fröccsöntéssel előállítottak, aminek oka lehet a kristályok lamellavastagságának 

szűkebb, egyenletesebb eloszlása (107. ábra).  

 
107. ábra A T-RTM, T-RTM (re) és IM grade minták kristályos részaránya 

Továbbá a hűtéshez tartozó DSC görbén a T-RTM gyártmány esetében 

megfigyelhető a szakirodalomban [219] is leírt jelenség, azaz az újrafeldolgozás 

hatására bekövetkező kristályosodási csúcs eltolódása, vagyis a kristályosodási 

hőmérséklet növekedése 163 °C-ról 185 °C-ra. Ezenfelül megfigyelhető a 

csúcsszélesség csökkenése is, mindezek pedig a kristályosodási sebesség növekedését 

jelzik. Mivel az alapanyag nem változott, csak újrafeldolgozáson esett át, így 

valószínűsíthető, hogy ez a jelenség a molekulaláncok hosszának csökkenésével, azok 

degradációjával van kapcsolatban [219]. A T-RTM technológiával készült minták 

hosszabb molekulaláncokkal rendelkeznek, amik ezért kevésbé mozgékonyak, így a 

kristályosodás később kezdődik el és lassabban is játszódik le, mint a fröccsöntött 

minták esetén, ahol vélhetően rövidebb láncok vannak. A második felfűtési görbén az 

újrafeldolgozás következtében megfigyelhető a fő endoterm csúcs mellett megjelenő 

kisebb csúcs is. Ennek oka lehet, a PA 6 két stabil kristálymódosulatának jelenléte (α 

és γ) [220]. 

4.5.2. Minták szerkezeti változásának vizsgálata FTIR berendezéssel 

Az újrafeldolgozás során keletkezett szerkezeti változások elemzésére ATR-FTIR 

méréseket végeztem. A vizsgálat eredményeit a 108. ábra mutatja. Az eredményekből 

látható, hogy az újrafeldolgozás hatására a jellemző csúcsokban nem történt 

szignifikáns változás. Mondragon és társai [164] munkája alapján az 1740 cm-1 

abszorbancia csúcshoz tartozó változásokat figyeltem meg, ami az újrafeldolgozás 

hatására ötszörösére nőtt. Ez a csúcs a karboxil csoportok nyújtó rezgéséhez köthető, 

ami az amidkötések oxidációja révén jöhet létre. Ez is alátámasztja a polimer láncok 

rövidülését, degradációját. 
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108. ábra Az újrafeldolgozás hatásának elemzése a PA 6 mintákon AFM-FTIR berendezéssel  

4.5.3. Mechanikai tulajdonságok vizsgálata 

Szakítóvizsgálat 

A szakítóvizsgálat során kapott eredményekből húzószilárdságot és húzó 

rugalmassági modulust határoztam meg. Szakirodalmi adatok alapján a PA 6 

húzószilárdsága ~78 MPa, amíg a húzó rugalmassági modulusa 2,6-3,0 GPa [221]. A 

T-RTM minták magasabb szilárdsági értékekkel rendelkeztek, mint a fröccsöntöttek. 

Amíg előbbieknek 71±0,1 MPa a húzószilárdsága és 3,4±0,1 GPa a húzó rugalmassági 

modulusa, addig az (IM grade) próbatestnek kb. 66±2,3 MPa és 2,8±0,2 GPa (109. 

ábra (a)). Ennek oka a T-RTM technológiával készült minták magasabb kristályos 

részaránya. A T-RTM (re) minták szilárdsági és merevségi tulajdonságai csak kis 

mértékben múlták alul a polikondenzációs alapanyagból fröccsöntöttét.  

A szakítógörbéket megvizsgálva (109. ábra (b)) látható, hogy az IM grade és a 

T-RTM (re) minták a szakítóvizsgálat során jelentős nyakképződést produkáltak, és 

csak 50%-ot meghaladó nyúlás után szakadtak el. A két görbe jellege hasonló, 

viselkedésük azonos. Ehhez képest az anionos polimerizációval előállított minták 

szakadási nyúlása jóval kisebb, 10% körüli. Ez az eltérő karakter a poliamidok eltérő 

kristályfrakciójának is köszönhető. 

  
a) b) 

109. ábra A T-RTM, T-RTM (re) és IM grade minták húzószilárdsága és húzó rugalmassági modulusa 

(a) és húzószilárdsága a nyúlás függvényében (b) 
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Hajlítóvizsgálat 

A hajlítóvizsgálat során kapott értékekből számított határhajlító feszültséget és a 

rugalmassági modulust a 110. ábra mutatja. A T-RTM próbatestek esetében a 

határhajlító feszültség 65 MPa körüli. 

 
110. ábra A T-RTM, T-RTM (re) és IM grade minták határhajlító feszültsége és hajlító rugalmassági 

modulusa 

Szakirodalom alapján a PA 6 hajlító feszültsége kondicionált állapotban 25 MPa 

[222]. A merevségi és szilárdsági tulajdonságokat a kristályos részek is nagyban 

javítják. A T-RTM (re) minta rendelkezett a legkisebb kristályos részaránnyal (31,7%) 

és határhajlító feszültséggel (36±2,7 MPa), míg a T-RTM minta a legnagyobbal (rendre 

43,7% és 65±2,2 MPa). Elmondható, hogy az in situ polimerizációs gyártmányok 

nagyobb merevséggel rendelkeznek, mint a fröccsöntött termékek. A legnagyobb 

határhajlító feszültség mellett a legmagasabb modulus értékkel is a T-RTM minta 

rendelkezett, ez 1,88±0,1 GPa. Mindemellett jól látható, hogy a T-RTM termékből 

újrafröccsöntött és a polikondenzációs alapanyagból fröccsöntéssel előállított minta 

hasonló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. 

Fajlagos ütőmunka meghatározása Charpy-féle ütvehajlító vizsgálattal 

Az ütvehajlító vizsgálat eredményeként a T-RTM minták esetében 4,5±0,5 kJ/m2 

fajlagos ütőmunka értéket kaptam. A T-RTM (re) mintánál tapasztalt kb. 13%-kal 

kevesebb kristályos részarány az ütőmunkánál mintegy 6 kJ/m2 növekedést 

eredményezett (111. ábra). 

 
111. ábra A T-RTM, T-RTM (re) és IM grade minták fajlagos ütőmunkája és duktilitási indexe 
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Továbbá számítottam a minták duktilitási indexét (8) összefüggéssel, amely a 

különböző gyártástechnológiákkal készült minták esetében 1-hez közeli értékeket 

mutatott. Az IM grade készült próbatestek magasabb DI értékkel rendelkeztek, azaz 

ridegebben viselkedtek, mint a T-RTM minták (111. ábra).  

4.5.4. Reológiai vizsgálatok 

Relatív oldatviszkozitás meghatározása 

A különböző technológiák hatására bekövetkező esetleges átlagos molekulatömeg 

változását, amely arányos a relatív viszkozitással, oldatviszkozimetria méréssel 

vizsgáltam. A T-RTM minták relatív oldatviszkozitása 2,3 körüli értékre tehető, míg a 

fröccsöntéssel előállított mintáké 26%-kal kisebb, 1,73 és 1,7. Ez azt jelenti, hogy a 

fizikai újrafeldolgozás jelentősen csökkentette az anionosan polimerizált PA 6 

molekulatömegét. Anionos gyűrűfelnyitásos polimerizáció során hosszabb 

láncmolekulák érhetők el, mint a polikondenzációs alapanyagból előállított esetén, 

illetve feltehetően a T-RTM (re) minták esetén a nyírás és a bevitt hő hatására 

degradálódott az alapanyag. Továbbá az eredmények bizonyítékul szolgálnak arra, 

hogy az azonos gyártástechnológiával előállított minták mechanikai tulajdonságai 

hasonlóak, a közel azonos molekulatömegük, illetve kristályos részarányuk miatt. 

Reológiai vizsgálat kapilláris reométerrel 

A kapilláris reométer segítségével megvizsgáltam a T-RTM technológiával 

előállított minták darálékát, az újrafröccsöntött anyag darálékát, valamint a B30S-ből 

fröccsöntött PA 6 lapkák darálékát. Az általam vizsgált anyagokat fröccsöntés előtt 

8 órán keresztül, a mérés előtt pedig 24 órán át, 80 °C-on szárítottam. Utóbbira a 

darálék nagy mérete miatt volt szükség.  

A 112. ábrán a különböző technológiával gyártott próbatestek viszkozitásgörbéi 

láthatók 240, 260, és 280 °C-os hőmérséklet mellett. Jól látható, hogy 240 °C vizsgálati 

hőmérséklet mellett a különböző gyártástechnológiák viszkozitásgörbéi elkülönülnek 

egymástól. A T-RTM minták nagyobb viszkozitással rendelkeztek, ami nagyobb 

molekulatömegre utalhat, mivel egy adott anyag esetén, annak molekulatömegének 

növekedésével növekszik az anyag viszkozitása [4]. A korábban bemutatott mérési 

eredmények alapján a T-RTM (re) és az IM grade minták tulajdonságai nagyon 

hasonlóak és viszkozitási görbéik is egyezést mutatnak. Az újrafeldolgozott anyag 

alacsonyabb viszkozitása az eredeti T-RTM termékhez képest az újrafeldolgozás során 

elszenvedett mechanikai és termikus hatások (őrlés, olvasztás és nyírás) miatt 

következett be, ami a molekulatömeg csökkenését eredményezte. A két anyag 

viszkozitása közötti különbség 100 1/s nyírási sebesség mellett 230 Pa·s. A nyírási 

sebesség növekedésével mindhárom anyag viszkozitása csökken, egymáshoz közeli 

értékeket vesznek fel. 
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112. ábra Viszkozitás görbék 240, 260 és 280 °C-os hőmérsékleten 

A poliamid minták hőmérséklet- és nyírásfüggő viszkozitását Cross-WLF-modellel 

írtam le 240 és 280 °C között (113. ábra) (25). 

 𝜂(�̇�) =
𝜂0

1+(
𝜂0∙�̇�

𝜏∗ )
1−𝑛 (25) 

ahol η – ömledék viszkozitása [Pa·s], η0 – nullviszkozitás [Pa·s], �̇� – nyírósebesség [1/s], 

τ* - kritikus nyírófeszültség [Pa], n - hatványtörvény indexe [-]. A hőmérséklettől 

függő nullviszkozitást a WLF-egyenlet adja meg (26). 

 𝜂0(𝑇) = 𝐷1 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐴1∙(𝑇−𝑇𝑔)

𝐴2+(𝑇−𝑇𝑔)
] (26) 

ahol η0 – nullviszkozitás [Pa·s], T - hőmérséklet [K], Tg – üvegesedési átmeneti 

hőmérséklet [K] (320 K [180]), D1 [Pa·s], A1 [-] és A2 [K] az adatokra illesztett 

paraméterek [223]. A modellek paraméterei az 18. táblázatban találhatók. A modell és 

a mért eredmények közötti korreláció (R2) minden esetben 0,995 feletti érték volt. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a T-RTM minták viszkozitásának hőmérsékletfüggése 

jelentősebb, mint a polikondenzációs anyagé. Míg az IM grade az ömledékhőmérséklet 

növekedésével stabilabban viselkedik, a T-RTM és T-RTM (re) viszkozitása jelentősen 

csökken. Ennek egyik oka, hogy a minták bomlási hőmérsékletei között közel 100 °C a 

különbség. A TGA eredmények azt mutatták, hogy a T-RTM minták 250 °C körül 

kezdtek bomlani, magasabb hőmérsékleten pedig egyre intenzívebb bomlás 

következett be. A hőmérséklet emelkedésével mindkét minta viszkozitása egyre 

jelentősebben csökken. Ennek magyarázata, hogy magasabb hőmérsékleten a 

molekulaláncok felszakadnak és degradálódnak. 280 °C-on a polimerizált anyagok 

viszkozitása közel azonos, kis nyírósebesség esetén 20-30 Pa·s körüli. 

Következésképpen a T-RTM technológiával készült mintáknak a maximális 

újrafeldolgozási hőmérséklete körülbelül 250 °C, amit a dTG eredmények is 

alátámasztanak. 
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113. ábra A PA 6 minták viszkozitásának Cross-WLF-modellje 240-280 °C között 

Minták 

Cross-WLF-modell értékei 

n τ* D1 Tg A1 A2 

[-] [Pa] [Pa·s] [K] [-] [K] 

T-RTM 0,05 596596 3,24E+11 320 66,6 438 

T-RTM (re) 0,098 485183 1,19E+11 320 47,4 260,5 

IM grade 0,077 481959 1,10E+15 320 39,1 64,9 

18. táblázat A Cross-WLF-modell paraméterei 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Manapság a járműipar, hadiipar, sportszergyártás gyors feljődésének, az ágazatra 

vonatkozó szigorodó előírásoknak és a termékek jellemzőivel szemben támasztott 

növekvő elvárásoknak köszönhetően egyre több hőre lágyuló mátrixú kompozitot 

használnak fel műszaki rendeltetésű alkatrészek gyártásakor. Az erősítőszövettel 

rendelkező kompozitok előállítása során a hőre lágyulók széleskörű elterjedésének 

határt szab az ömledék állapotban lévő nagy viszkozitásuk, amelyre megoldást jelent 

a CL, amelyből anionos gyűrűfelnyitásos in situ polimerizációval PA 6 állítható elő. A 

termék komplex tulajdonságaira vonatkozó igényeknek való megfelelés indokolja az 

adalék-, illetve töltőanyagok alkalmazását, amelyeket azonban az erősítőszövet 

kiszűrhet, ezáltal inhomogenitást eredményezve a végtermékben. Ennek 

kiküszöbölése érdekében szükséges lehet egy bevonati réteg létrehozása. A PA 6 

CL-ból történő in situ előállításához az egyik legmegfelelőbb, ipari körülmények 

között is alkalmazható eljárás a T-RTM technológia. Ez a technológia újszerűségéből 

adódóan jelenleg kevéssé, bár egyre intenzívebben kutatott terület.  

A szakirodalom áttekintése alapján [17, 27, 44, 55, 57, 83, 87, 89, 123] arra a 

következtetésre jutottam, hogy a kutatások leginkább labor körülmények között 

előállított poliamidokon zajlottak, a T-RTM ipari technológiáját még igen kevesen 

alkalmazták. A szakirodalom kutatásom legfőbb eredményeként megállapítható, 

hogy a CL-hoz társítható legjobb iniciátor-aktivátor kombináció a C10-C20P, továbbá, 

hogy gyártás során nedvességmentes környezet biztosítása szükséges. Az optimális 

szerszámhőmérséklet a 150 °C, ahol 3 m/m% C10 és 3 m/m% C20P esetén, 5 perces 

polimerizációs idővel 99% fölötti konverzió és nagy kristályos részarány érhető el, 

azonban ezt csak laborkörülmények között előállított mintákon igazolták. Hiányos 

kutatási terület még a T-RTM technológiával gyártott PA 6 termékek 

nedvességfelvételi képességének vizsgálata és modellezése a különböző páratartalom, 

illetve vizes közeg mellett. A műszaki tartalom növelése és az elvárt tulajdonságok 

elérése érdekében különböző adalékanyagok alkalmazása szükséges. Polimerek 

esetén az UV-állóság növelésére gyakran alkalmaznak TiO2-ot, azonban az CL-hoz 

történő adalékolását, és a polimerizációval létrehozott TiO2/PA6 kompozit 

tulajdonságait és UV-állóságát ezidáig nem vizsgálták. A szilárd fázisú, szemcsés 

adalékanyagok alkalmazásának korlátot szab az erősítőszövet által történő 

kiszűrődésük, így egy bevonati réteg létrehozása indokolt, amely lehetséges az ún. 

IMC eljárással. Az IMC eljárást tudomásom szerint még egyetlen kutatócsoport sem 

alkalmazta T-RTM technológiával kombinálva, amelynek során mind az 

előgyártmány, mind a bevonati réteg mátrix anyaga PA 6-ból állt volna. Ennek az 

eljárásnak a kifejlesztését, illetve az említett hiányosságok pótlását tűztem ki célul 

kutatómunkám során.  

Kutatómunkám során első lépésként az alkalmazni kívánt T-RTM technológia 

gyártási paramétereinek hatását vizsgáltam a PA 6 polimer kristályos részarányára, 

konverziófokára, morfológiai, illetve mechanikai tulajdonságaira és 

nedvességfelvételi képességére vonatkozóan. Kimutattam, hogy a 
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szerszámhőmérséklet növelésével csökken a kristályos részarány és a konverziófok, 

amelynek hatására csökken a minták keménysége, határhajlító feszültsége, hajlító 

rugalmassági modulusa és hőállósága, de a fajlagos ütőmunkája és a 

nedvességfelvételi képessége növekszik. Ezen mérések eredményei alapján 

kiválasztottam a legmegfelelőbb gyártási beállítást (150 °C-os szerszámhőmérséklet és 

3 perces tartózkodási idő), amit alkalmaztam a további kísérletek során.  

Következő lépésként kidolgoztam a kaprolaktám rendszer adalékolhatóságát az 

ülepedés vizsgálatok eredményei alapján. Ennek során különböző típusú, méretű és 

mennyiségű adalékanyagokat alkalmaztam. Megvizsgáltam az elkészült minták 

konverziófokát és kristályos részarányát is a polimerizációs folyamatra gyakorolt 

hatásuk tanulmányozása miatt. Arra a következtetésre jutottam, hogy a legkisebb 

ülepedést a nanoméretű TiO2-dal lehet elérni, azon belül is a szilános felületkezeléssel 

rendelkezővel. A TiO2 gócképzőként hat a PA 6-ra egy bizonyos mértékig (0,6 m/m%), 

efölött viszont gátolja a kristályosodási folyamatot és a molekulaláncok mozgását a 

polimerizáció során, amely negatív hatással lehet a poliamid kialakult szerkezetére és 

tulajdonságaira.  

Ezt követően a nanoméretű, szilános felületkezeléssel rendelkező és 

felületkezeléssel nem rendelkező TiO2-ot különböző mennyiségekben alkalmazva 

állítottam elő próbatesteket, amelyek nedvességfelvételi képességét tanulmányoztam, 

illetve modelleztem különböző páratartalmak és vizes közegbe merítés mellett. Vizes 

közeg esetén azt tapasztaltam, hogy a minták nedvességtartalma először nő, majd 

csökken az idő függvényében. Ezt a minták maradó monomer tartalmának felgyorsuló 

diffúziója okozza. A vizsgálat eredményeinek felhasználásával létrehoztam a PA 6 

minták vízben történő nedvességfelvételének méréséhez alkalmazható összetett 

modellt. 

Ezután tanulmányoztam az adalékanyagok hatását a PA 6 UV-állóságának 

módosítására. Az eredmények alapján arra a köveztetésre jutottam, hogy szintén van 

egy TiO2 mennyiségi határ (0,6 m/m%), amely fölött degradáció lép fel a minták 

felszínén. Ennek magyarázata, hogy a nanoméretű TiO2 UV-szűrő hatása már nem 

tudja kompenzálni annak fotokatalitikus hatását. Továbbá a megnövekedett 

adalékanyag-tartalom a nagy energiájú UV-sugarakat közelebb kényszeríti a 

felülethez, ahol koncentráltabban fejtik ki hatásukat, fokozva a degradációt. 

Sikeresen kidolgoztam azt a felületi bevonatolási eljárást, amely során az CL-ból, 

T-RTM technológiával anionos gyűrűfelnyitásos in situ polimerizáció során előállított 

PA 6 előgyártmányon, a szintén PA 6 alapú, adalékanyaggal rendelkező bevonati réteg 

egy gyártási ciklusban létrehozható. Tanulmányoztam az így előállított komplex 

termék alap és a ráinjektált bevonati rétege közti adhéziót, illetve a két réteg eltérő 

zsugorodásából eredő deformációk hatását. A létrejött adhézió megfelelő volt, 

amennyiben a gyártás során az előgyártmány nem érintkezett a környezeti 

nedvességtartalommal a bevonati réteg ráinjektálása előtt. A rövidebb gyártási idővel 

létrehozott előgyártmánnyal rosszabb adhéziós kapcsolat érhető el, mint 180 s esetén. 

Ily módon nagyobb tapadószilárdsággal rendelkező rendszer hozható létre, mint a 
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közkedvelten alkalmazott festéssel. A vetemedési vizsgálat eredményei azt mutatták, 

hogy a vastagabb bevonati réteg jobban befolyásolja az előgyártmányból adódó 

zsugorodási egyenletlenségeket, illetve az adalékanyagnak nincs szignifikáns hatása. 

Végül megvizsgáltam az öntött PA 6 minták újrafeldolgozhatóságát fröccsöntéssel, 

adalékanyag és segédanyag alkalmazása nélkül. A kísérletek sikeresnek bizonyultak, 

aminek eredményeként megállapítottam, hogy a T-RTM technológiával előállított 

PA 6 fröccsöntéssel újrafeldolgozható 250 °C feldolgozási hőmérsékletig. 

Összehasonlítottam a T-RTM technológiával, a T-RTM technológiával majd 

újrafröccsöntéssel és a polikondenzációs alapanyagból fröccsöntött minták termikus, 

morfológiai és mechanikai tulajdonságait. A T-RTM technológiával előállított minták 

magasabb kristályos részaránnyal és nagyobb relatív oldatviszkozitással rendelkeztek, 

és ez a mechanikai tulajdonságokban is megmutatkozott. 

5.1. Eredmények hasznosulása 

Az általam kidolgozott új gyártási eljárással automatizált sorozatgyártással állítható 

elő tulajdonságmódosított bevonati réteggel rendelkező, kompozit előgyártmányú, 

teljes egészében újrafeldolgozható PA 6 alapú termék T-RTM technológia és IMC 

eljárás kombinációját alkalmazva. A folyamat során már a kidolgozott 

gyártástechnológiai paraméterekkel jól meg tudom határozni az előállított termék főbb 

tulajdonságait. A kidolgozott vizsgálati módszerekkel ellenőrizni lehet a 

tulajdonságmódosítás érdekében hozzáadott adalékanyag ülepedését, azaz a 

kaprolaktám rendszerben való alkalmazhatóságát. A nedvességfelvételi modellel már 

néhány mérés alapján meg tudom becsülni a termék egyensúlyi nedvességtartalmát, 

illetve további mérések alapján következtetni lehet az így kialakult mechanikai 

tulajdonságokra, mérettartásra. A megfelelő előgyártmány és bevonati réteg közti 

adhézióhoz szükséges paraméterek beállításával utómegmunkálást nem igénylő, 

komplex bevont termék hozható létre, egy gyártási cikluson belül. A végső termék 

teljes mértékű újrafeldolgozhatóságának köszönhetően a környezeti terhelés 

csökkenthető. 

A kutatómunkám létjogosultságát jól tükrözi, hogy a HD Composite Zrt.-nél 

jelenleg egy sporteszköz kifejlesztéséhez (114. ábra), és annak sorozatgyártásához 

alkalmazzák a megszerzett ismereteket. Ez az eszköz eddig többnyire fából készült, 

amelyet most PA 6-ból állítanak elő szintén PA 6-ból létrehozott habmag és üveg 

erősítőszövet alkalmazásával. Egyik legnagyobb előnye, hogy a termék teljes 

egészében újrafeldolgozható. A termék tulajdonságainak követelményei közé tartozik 

a jó minőségű felület, a vetemedés mentesség, jó mechanikai tulajdonságok mellett a 

rugalmasság, illetve könnyű kivitel. 
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114. ábra T-RTM technológiával gyártott sporteszköz 

5.2. Tézisek 

1. TÉZIS 

T-RTM technológiával ε-kaprolaktámból anionos gyűrűfelnyitásos 

polimerizációval előállított poliamid 6 felületi keménysége, határhajlító feszültsége, 

hajlító rugalmassági modulusa csökken, ütésállósága pedig nő az alkalmazott 

szerszámhőmérséklet növelésével. Ennek oka, hogy a szerszámhőmérséklet 

növelésével kisebb kristályos részarány alakul ki, amelynek a statikus és kvázistatikus 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását a molekulatömeg növekedése nem 

tudja kompenzálni. Dinamikus vizsgálatok esetén viszont a molekulatömeg hatása tölt 

be meghatározó szerepet a tulajdonságok kialakításában. Állításomat a jellemző 

polimerizációs hőmérséklettartományban (150-175 °C), ε-kaprolaktámból (AP-

NYLON), iniciátorból (Bruggolen C10) és aktivátorból (Bruggolen C20P), T-RTM 

technológiával előállított poliamid 6 mintákon végzett termikus, morfológiai és 

mechanikai vizsgálatokkal bizonyítottam. [224, 225] 

 

2. TÉZIS 

Az anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval előállított poliamid 6 

nedvességfelvételi folyamata során mérhető tömegváltozás leírható az alábbi 

összefüggéssel: 

 𝑚𝑒(𝑡) = 𝑚(𝑡) − 𝑚𝑚(𝑡) 

ahol me(t) a minta valós tömegváltozása [g], m(t) a minta vízfelvételének adott 

időpillanatában mért tömegnövekedése a minta vízfelvétel előtti tömegéhez képest 

[g], mm(t) pedig a monomer kioldódásának folyamata az idő függvényében [g]. 

Amelyben az m(t) a Vas és Nagy által meghatározott, tömegre vonatkoztatott 

folyadékfelvételi modell explicit változata: 

 m(t) = m∞ ∙ [1 − e
−(

2∙c∙t

m∞
)

𝑘

]

1

2∙k

  

ahol m∞ a minta egyensúlyi nedvességtartalma [g], t a vízfelvétel időpillanata [h], c 

konstans [g/h] és k=3/2. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a c nedvességfelvétel 

sebességét jellemző konstans függ a polimer kristályos részarányától, a környezeti 

páratartalomtól, az adalékanyag-tartalmától és típusától.  

Az mm(t) pedig egy Avrami-típusú összefüggéssel írható le: 

 𝑚𝑚(𝑡) = 𝑚𝑚∞ ∙ (1 − 𝑒−𝑓∙𝑡)𝑐𝑚 

ahol mm(t) a monomer kioldódásának folyamata az idő függvényében [g], mm∞ a minta 

TGA méréssel meghatározott monomer tartalma [g], f az adatokra illesztett paraméter 
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[1/h], t az eltelt idő [h], cm pedig adatillesztési konstans [-]. A különböző légköri 

páratartalmak esetén a monomer lassú diffúziója miatt az mm(t) tag elhanyagolható, 

ellenben víz alá merített minta esetén felgyorsul, így ezt is figyelembe kell venni. 

Állításomat ε-kaprolaktámból (AP-NYLON), iniciátorból (Bruggolen C10) és 

aktivátorból (Bruggolen C20P) előállított, adalékolatlan és titán-dioxiddal adalékolt, 

különböző páratartalmú (25, 50, 75, 100 RH%) közegben és víz alá helyezett poliamid 

6 mintákon, 23 °C-os környezeti hőmérsékleten végzett vizsgálatokkal bizonyítottam. 

[226]  

3. TÉZIS 

Az ε-kaprolaktámból anionos gyűrűfelnyitásos polimerizációval előállított 

poliamid 6 minták felületének UV-állósága javítható maximum 0,6 m/m% nanoméretű 

titán-dioxid hozzáadásával, efölött viszont UV-sugárzás hatására jelentős felületi 

degradáció lép fel. Ennek magyarázata, hogy a nanoméretű TiO2 fényvisszaverő 

hatása már nem tudja kompenzálni az adalékanyag fotokatalitikus hatását. Továbbá, 

hogy a megnövekedett adalékanyag-tartalom a nagy energiájú UV-sugarakat nem 

engedi mélyebben behatolni az anyagba, így koncentráltabban fejtik ki hatásukat a 

felület közelében, fokozva a degradációt. Állításomat a kristályos részarány 

tanulmányozásával, továbbá szín, AFM és FTIR vizsgálattal bizonyítottam. 

Vizsgálataimhoz ε-kaprolaktámból (AP-NYLON), iniciátorból (Bruggolen C10) és 

aktivátorból (Bruggolen C20P), illetve szilánnal felületkezelt és felületkezeletlen, 

30 nm-es titán-dioxiddal adalékolt poliamid 6-ot állítottam elő. [227-229] 
 

4. TÉZIS 

a) Kifejlesztettem a T-RTM technológiához egy olyan felület bevonatolási eljárást, 

amely során a termék felületén egy alapanyagában azonos bevonati réteg hozható létre 

ugyanazon technológiai ciklusban. Az előgyártmány legyártását követően a szerszám 

részleges nyitásával a felületi réteg monomer keveréke beinjektálható, ezt követően 

préselés mellett polimerizálható. A tömített szerszám részleges nyitása során az 

előgyártmány a légkörrel nem érintkezhet, ugyanis annak nedvességtartalma gátolja 

az előgyártmány és a bevonati réteg közötti adhéziós kapcsolatot. Az eljárás 

alkalmazhatóságát ε-kaprolaktámból (AP-NYLON), iniciátorból (Bruggolen C10) és 

aktivátorból (Bruggolen C20P) előállított poliamid 6 alapú előgyártmányra, szintén 

ε-kaprolaktám alapú bevonati réteg ráinjektálásával bizonyítottam.  

b) Az előgyártmány és a bevonati réteg közötti adhézió javítható az előgyártmány 

tartózkodási idejének növelésével. Ha az előgyártmány polimerizációs folyamatának 

teljes lezajlása előtt arra ráinjektáljuk a nála kisebb hőmérsékletű (110 °C) bevonati 

réteget, akkor az a felületen zajló polimerizációs reakciókat befagyasztja, ezáltal rontja 

a két réteg közötti adhézió minőségét. Állításomat ε-kaprolaktámból (AP-NYLON), 

iniciátorból (Bruggolen C10) és aktivátorból (Bruggolen C20P), T-RTM technológiával 

előállított, poliamid 6 mintákon végzett tapadó vizsgálattal bizonyítottam, az 

előgyártmány 70, 120 és 180 s-os tartózkodási ideje mellett. [225, 230, 231, 233] 
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5. TÉZIS 

Az ε-kaprolaktámból T-RTM technológiával, anionos gyűrűfelnyitásos 

polimerizációval előállított poliamid 6 termékek önmagukban, adalék- és 

segédanyagok alkalmazása nélkül, fröccsöntéssel újrafeldolgozhatók, azonban az 

újrafeldolgozás során jelentősen degradálódnak. Az újrafeldolgozott termékek 

kristályos részaránya, molekulatömege, és mechanikai tulajdonságai jó egyezést 

mutatnak a polikondenzációval előállított poliamid 6 alapanyagból fröccsöntött 

termékével. Állításomat ε-kaprolaktámból (AP-NYLON), iniciátorból (Bruggolen C10) 

és aktivátorból (Bruggolen C20P), T-RTM technológiával előállított, mechanikailag 

újrahasznosított, majd fröccsöntött, illetve B30S (Durethan) polikondenzációs 

alapanyagból fröccsöntött minták termikus, reológiai és mechanikai vizsgálataival 

bizonyítottam. [232] 
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7. MELLÉKLETEK 

M7.1 

C10-C20P mennyiségének, a polimerizációs hőmérséklet, és a polimerizációs idő 

hatása a konverzióra [42] 

   A B   

Minta 

száma 

t (perc) T (°C) CL (g) C10 (g) CL (g) C20P (g) CL%-

C10%-

C20P% 

Konverzió 

1 5 150 1,1701 0,0049 1,1706 0,0750 96,8-0,2-3 4,9 

2 5 150 1,1627 0,0124 1,1624 0,0751 96,5-0,5-3 1,1 

3 5 150 1,1509 0,0253 1,1502 0,0751 96-1-3 2,8 

4 5 150 1,1254 0,0513 1,1259 0,0754 95-2-3 66,1 

5 5 150 1,1002 0,0754 1,1006 0,0755 94-3-3 90,1 

6 5 150 1,0756 0,1001 1,0753 0,0750 93-4-3 96,9 

7 5 150 1,0507 0,1258 1,0507 0,0753 92-5-3 96,7 

8 5 150 1,0002 0,1749 1,0002 0,0753 90-7-3 92,4 

9 5 150 0,9250 0,2506 0,9249 0,0751 87-10-3 88,6 

10 5 150 0,8003 0,3749 0,8007 0,0752 82-15-3 81,3 

11 5 150 1,1706 0,0753 1,1704 0,0055 96,8-3-0,2 0,7 

12 5 150 1,1624 0,0759 1,1623 0,0126 96,5-3-0,5 38,9 

13 5 150 1,1502 0,0749 1,1501 0,0251 96-3-1 92,3 

14 5 150 1,2508 0,0756 1,2505 0,0501 95-3-2 98,6 

15 5 150 1,1008 0,0752 1,1007 0,0750 94-3-3 98,5 

16 5 150 1,0749 0,0753 1,0749 0,1001 93-3-4 92,4 

17 5 150 1,0501 0,0751 1,0502 0,1249 92-3-5 68,5 

18 5 150 1,0002 0,0758 1,0006 0,1750 90-3-7 34,4 

19 5 150 0,9256 0,0759 0,9252 0,2503 87-3-10 22,4 

20 5 150 0,8004 0,0759 0,8004 0,3753 82-3-15 20,3 

19. táblázat C10-C20P mennyiségének hatása a konverzióra 

   A B   

Minta 

száma 

t (perc) T (°C) CL (g) C10 (g) CL (g) C20P (g) CL%-

C10%-

C20P% 

Konverzió 

33 5 110 1,1010 0,0751 1,1005 0,0756 94-3-3 56,4 

34 5 130 1,1000 0,0752 1,1002 0,0750 94-3-3 79,7 

26 5 150 1,1002 0,0750 1,1010 0,0753 94-3-3 99,6 

35 5 170 1,1008 0,0753 1,1005 0,0753 94-3-3 99,9 

36 5 190 1,1001 0,0752 1,1003 0,0751 94-3-3 99,9 

37 5 210 1,1006 0,0754 1,1003 0,0751 94-3-3 99,9 

38 5 230 1,1001 0,0752 1,1002 0,0750 94-3-3 99,4 

39 5 250 1,1003 0,0755 1,1004 0,0751 94-3-3 98,5 

20. táblázat Polimerizációs hőmérséklet hatása a konverzióra 
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   A B   

Minta 

száma 

t (perc) T (°C) CL (g) C10 (g) CL (g) C20P (g) CL%-

C10%-

C20P% 

Konverzió 

21 0,5 150 1,1002 0,0749 1,1004 0,0750 94-3-3 10,1 

22 1 150 1,1003 0,0751 1,1004 0,0751 94-3-3 9,9 

23 2 150 1,1006 0,0752 1,1000 0,0754 94-3-3 70,2 

24 3 150 1,1005 0,0756 1,1004 0,0754 94-3-3 84,3 

25 4 150 1,1008 0,0755 1,1002 0,0759 94-3-3 91,9 

26 5 150 1,1002 0,0750 1,1010 0,0753 94-3-3 99,6 

27 7 150 1,1000 0,0748 1,1001 0,0754 94-3-3 99,6 

28 10 150 1,1002 0,0752 1,1007 0,0755 94-3-3 99,7 

29 15 150 1,1003 0,0752 1,1004 0,0755 94-3-3 98,9 

30 30 150 1,1000 0,0755 1,1007 0,0753 94-3-3 95,1 

31 60 150 1,1004 0,0750 1,1005 0,0755 94-3-3 90,1 

32 180 150 1,1006 0,0754 1,1008 0,0753 94-3-3 95,5 

21. táblázat Polimerizációs idő hatása a konverzióra 

M7.2 

Különböző adalékanyagok várható tulajdonságmódosító hatásai a poliamidban 

[18] 

Felületkezelt anyag Felületkezelés  Hatás 

szilícium-dioxid szilán (SiH4) csökkenti a vízfelvételt, 

növeli a hajlító modulust és szilárdságot, illetve a 

bemetszett Izod-féle ütésállóságot 

titán-dioxid amino-szilán növeli az anyag modulusát és szilárdságát, azonban 

a szívósság és a szakadási nyúlás csökken az 

adalékanyag-tartalom növelésével, fehér szín 

elérését teszi lehetővé 

ittrium-hidroxid  csökkenti a szakítószilárdságot és a vízfelvételt, 

növeli az ütőszilárdságot 

C60 fullerén  növeli a merevséget és a szilárdságot, már 0,1% 

adalékanyag-tartalom mellett is hat 

nagyságrenddel csökkenhet az anyag elektromos 

ellenállása, közel felére csökkenti az anyag 

súrlódási együtthatóját 

grafit  szakítószilárdság 4 m/m% adalékanyag-tartalom 

fölött drasztikusan lecsökken, kopásállósága több, 

mint tízszeresére nő 

többfalú szén nanocső  növeli a rugalmassági modulust és a 

szakítószilárdságot, a szakadási nyúlás nem 

változik, a Charpy-féle ütőszilárdság csökken az 

adalékanyag-tartalom növelésével 

montmorillonit   növeli a modulust – 2 m/m% adalékanyag-tartalom 

esetén 20%-kal, 4 m/m% adalékanyag-tartalom 

esetén 30%-kal 
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grafén  kismértékben csökken a molekulatömeg, a hajlító 

rugalmassági modulus, szilárdság és ütésállóság 

drasztikusan növekszik 

üveggyöngy  tömeg csökkentése (üreges), jobb folyóképesség 

elérése, növeli a vegyszerállóságot, és 

egyenletesebbé teszi zsugorodást 

krétapor 

 

 csökkenti az árat, növeli a merevséget, fehér 

pigmentként alkalmazható, és csökkenti a gyártási 

ciklusidőt (10-40%-kal) 

talkum 

 

 Növeli a merevséget, az ütésállóságot, a 

hőállóságot, és egyenletesebbé teszi a zsugorodást 

22. táblázat Különböző adalékanyagok és azok hatásai 

M7.3 

Adalékanyagok ülepedésének vizsgálata CL-ban képfeldolgozással 

 
115. ábra Grafit, talkum, szénszál őrlemény és titán-dioxid ülepedése 

M7.4 

Gyártási paraméterek hatásának vizsgálata 

Szerszám-

hőmérséklet 

[°C] 

Tartózkodási 

idő 

[s] 

Kristály-

olvadási 

entalpia 

[J/g] 

Kristályos 

részarány 

[%] 

Kristály-

olvadás 

kezdete 

[°C] 

Kristály-

olvadási 

csúcs 

[°C] 

150 

120 80,1 42,6 207,9 214,2 

180 78,5 41,7 207,1 213,5 

240 77,4 41,2 208,6 213,6 

165 240 51,2 27,2 206,9 212,5 

175 

120 43 22,9 202,7 212,8 

180 39,8 21,2 203,2 212,9 

240 41 21,8 202 212,6 

23. táblázat Szerszámhőmérséklet és tartózkodási idő hatása a kristályolvadásra 
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M7.5 

Minták lehűlési idejének számítási adatai 

    150 °C 165 °C 175 °C 

Alapadatok:   Érték: Mértéke. Érték: Mértéke. Érték: Mértéke 

Próbatest vastagsága:   0,0055 m 0,0055 m 0,0055 m 

Hővezetési tényező: λ 0,23 W/mK 0,23 W/mK 0,23 W/mK 

Sűrűség: ρ 1130 kg/m3 1130 kg/m3 1130 kg/m3 

Fajhő (23°C-on) (DSC 

mérés alapján) cp 3715 J/kg·K 3610 J/kg·K 3835 J/kg·K 

Hőátadási tényező: α 10 W/m2K 10 W/m2K 10 W/m2K 

Kiindulási hőmérséklet: t0 150 °C 165 °C 175 °C 

Léghőmérséklet: tvégtelen 25 °C 25 °C 25 °C 

Hőmérsékletvezetési 

tényező: α 5,48E-08 m2/s 5,64E-08 m2/s 5,31E-08 m2/s 

Biot szám: Bi 0,1196 - 0,1196 - 0,1196 - 

24. táblázat Minták lehűlési idejének kiszámításához szükséges adatok  

M7.6 

Töltött PA 6 minták vizsgálata – dTG görbék 

A TiO2µ-dal töltött PA 6 tömegcsökkenés derivált görbéi a 116. ábrán (a) láthatók. 

A dTG csúcsok magasságából ítélve, a bomlási sebesség TiO2µ esetében a adalékanyag-

tartalom növelésével először kis mértékben növekszik, majd nagyobb mértékben 

csökken. A bomlási hőmérséklettartományt nem befolyásolja nagy mértékben az 

adalékanyag mennyiség. Az említett szempontok alapján a TiO2µ-nak inkább a 

bomlást elősegítő hatása van a PA 6 mátrixra vonatkozóan. A TiO2a-dal (116. ábra (b)) 

töltött minták dTG görbéi alapján a bomlási sebességek az 1 m/m%-os minta 

csökkenését kivéve nem változnak szignifikánsan, viszont a bomlási 

hőmérséklettartomány a tiszta poliamidéhoz képest szélesebb, így ez a típusú 

adalékanyag többnyire hőstabilizáló hatást fejt ki a PA 6-ra. 

  
a) b) 

116. ábra A TiO2µ-dal (a) és a TiO2a-dal (b) adalékolt PA 6 minták dTG görbéi 
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M7.7 

Adalékanyag hatásának a vizsgálata a kristályos szerkezetre 

Adalékanyag 

típusa 

Adalékanyag 

mennyisége 

[m/m%] 

Kristály-

olvadási 

entalpia 

[J/g] 

Kristályos 

részarány 

[%] 

Kristály-

olvadás 

kezdete 

[°C] 

Kristály-

olvadási 

csúcs 

[°C] 

Kristályo-

sodási 

csúcs 

[°C] 

- 0 80,2 42,7 207,5 213,8 163,7 

TiO2µ 

0,2 84,8 45,2 208,4 214,1 173,7 

0,4 86,1 46 210,3 212,9 172,8 

0,6 94 50,3 208 213,4 178,9 

1 71,5 38,4 207,6 215 173,3 

TiO2a 

0,2 88,7 47,3 207,7 213,6 176,6 

0,4 87,2 46,5 209 215,7 170,2 

0,6 92,5 49,5 208,4 213,9 176,1 

1 69,7 37,5 202 213,4 174,4 

TiO2r 

0,2 87,9 46,9 207,5 213,2 176,3 

0,4 87,6 46,8 208,7 215,4 172,5 

0,6 89,2 47,7 207,3 214 172,8 

1 84 45,1 207,8 213,9 171,1 

TiO2rt 

0,2 90,4 48,2 207,9 213,6 173,5 

0,4 80,2 42,9 209,5 215,1 169,9 

0,6 85,9 46 208,7 215,7 171,8 

1 84,1 45,2 209,3 214,8 174,7 

25. táblázat Alkalmazott TiO2 típusok és mennyiségük hatása a PA 6 kristályos szerkezetére 

M7.8 

Adalékolt PA 6 minták vizsgálata – DSC vizsgálat 

A polimerek és kompozitjaik kristályos szerkezetére a DSC görbék csúcsainak 

karakterisztikájából tudunk következtetni (117. ábra). A tiszta PA 6 és a 0,6 m/m% 

TiO2a-t tartalmazó kompozit első felfűtési szakaszai a 119. ábrán láthatóak. 

 
117. ábra A különböző mennyiségű TiO2r-dal adalékolt PA 6 DSC görbéi 
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118. ábra A különböző mennyiségű TiO2µ-dal adalékolt PA 6 DSC görbéi 

 
119. ábra A különböző mennyiségű TiO2a-dal adalékolt PA 6 DSC görbéi 

Mindkettő csúcs vékony, hegyes karakterisztikával rendelkezik, ami a minták 

lamellavastagságának szűk méreteloszlására utal. A hűtés során mutatkozó 

különböző jellegű exoterm csúcsok más kristályos szerkezetre utalnak. Bár a csúcsok 

alatti területek nagysága közel áll egymáshoz, a tiszta PA 6 elnyújtott kristályosodási 

csúcsa lassabb, ömledékből történő újrakristályosodásra utal. A töltött PA 6 gyorsabb 

kristályosodásában szerepet játszik a TiO2a jó gócképző képessége.  

M7.9 

Adalékolt PA 6 minták vizsgálata – nedvességfelvétel 

A nanoméretű TiO2-dal adalékolt PA 6 mintákat 25 RH% melletti nedvességfelvételi 

képessége a 120. ábrán látható.  

  
a) b) 

120. ábra TiO2rt-t (a) és TiO2r-t (b) tartalmazó PA 6 minták nedvességtartalma 25 RH% mellett, ahol 

a pontok jelölik a felvett, a szaggatott vonalak a modellezett értékeket 
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A TiO2r adalékolt minták nedvességfelvételi sebessége nagyobb, mint a TiO2rt-t 

tartalmazó mintáké.Továbbá a felületkezeléssel nem rendelkező TiO2-os minták a 

adalékanyag-tartalom növelésével több nedvességet képesek felvenni, aminek oka, 

hogy kisebb kristályos részaránnyal rendelkeznek. Ellenben 100 RH% esetén 

(121. ábra) ez a különbség megszűnik. 

  
a) b) 

121. ábra TiO2rt-t (a) és TiO2r-t (b) tartalmazó PA 6 minták nedvességtartalma 100 RH% mellett, 

ahol a pontok jelölik a felvett, a szaggatott vonalak a modellezett értékeket 

M7.10 

Adalékanyaggal rendelkező minták nedvességfelvételi modelljeinek konstans 

értékei 

Adalékanyag-

tartalom 

Környezet 

[RH%] 

TiO2r TiO2rt Korreláció 

c [g/h] m∞ [%] c [g/h] m∞ [%] (R2)-r (R2)-rt 

0 m/m% 

25 0,0000077 0,473 0,0000077 0,473 0,994 0,997 

50 0,0000244 1,740 0,0000244 1,740 0,986 0,990 

100 0,0000494 8,118 0,0000494 8,118 0,988 0,988 

Víz alatt 0,0000624 9,793 0,0000624 9,793 0,985 0,983 

0,2 m/m% 

25 0,0000050 0,608 0,0000037 0,673 0,994 0,997 

50 0,0000490 1,812 0,0000171 2,068 0,975 0,983 

100 0,0000538 8,605 0,0000781 8,615 0,984 0,983 

Víz alatt 0,0000970 7,076 0,0001283 7,928 0,992 0,988 

0,6 m/m% 

25 0,0000067 0,600 0,0000041 0,656 0,990 0,996 

50 0,0000260 1,954 0,0000122 2,154 0,977 0,989 

100 0,0000748 6,977 0,0000471 8,873 0,951 0,994 

Víz alatt 0,0001018 6,952 0,0000988 8,601 0,952 0,991 

1,0 m/m% 

25 0,0000091 0,662 0,0000069 0,535 0,994 0,985 

50 0,0000510 1,952 0,0000212 1,999 0,985 0,971 

100 0,0001117 6,821 0,0000824 7,644 0,943 0,994 

Víz alatt 0,0001815 8,208 0,0001703 8,578 0,930 0,958 

2,0 m/m% 

25 0,0000126 0,621 0,0000061 0,595 0,993 0,996 

50 0,0000713 2,289 0,0000253 1,866 0,998 0,964 

100 0,0002767 6,640 0,0000907 8,160 0,952 0,997 

Víz alatt 0,0006769 6,384 0,0002605 9,812 0,725 0,958 

26. táblázat A nedvességfelvételi modell konstans értékei 
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M7.11 

Prepolimer mennyiségének hatása a kristályolvadási tulajdonságokra 

Prepolimer 

mennyisége [m/m%] 

Kristályolvadás 

kezdete 

[°C] 

Kristályolvadási 

csúcs 

[°C] 

17 199 221,1 

23 198,7 220,2 

30 199,6 220,2 

36 197,3 220,4 

41 193,7 220,2 

45 192,5 219,7 

49 186,4 218,8 

27. táblázat Kristályolvadás kezdeti- és csúcshőmérsékletének eltolódása a prepolimer mennyiség 

függvényében 

M7.12 

Minták vetemedésének meghatározásához kidolgozott módszer 

A minták vetemedésének meghatározásához egy módszert dolgoztam ki, amivel 

vizsgálni tudom az ideális geometriától való eltérés mértékét. A GOM ATOS Core 5M 

típusú szkennerrel beszkennelt próbatestek pontfelhőjének MATLAB programba 

történő beolvasása után a próbatestek orientálását végeztem el, azok 

összehasonlíthatósága érdekében.  

Ehhez első lépésként X, Y, és Z irányban a legkisebb négyzetek módszerével 

referenciasíkot illesztettem az áramlás segítő melletti 10 mm-es sávba eső pontokra 

(122. ábra).  

 
122. ábra Referenciasík létrehozása 
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Azért ezt a ponthalmazt (123. ábra) választottam, mert minden próbatestnél jól 

azonosítható helyen helyezkedik el és ebben a sávban a deformáció elhanyagolható. 

 
123. ábra Áramlás segítő - referenciasík 

A referencia sík egyenlete a következő volt (27). 

 Z = p1 + p2 ∙ X + p3 ∙ Y (27) 

ahol p1, p2 és p3 az illesztési paraméterek. 

Először a Z irányú eltolást, majd utána az X, Y, Z tengely körüli forgatást végeztem el. 

Az eltoláshoz a szkennelt pontfelhő X, Y és Z koordinátáit a következő transzformációs 

mátrixszal szoroztam meg: 

 
ahol, ΔX=0, ΔY=0, ΔZ=p1. Következő lépésben a próbatestek X, Y, Z tengely körüli 

elforgatását végeztem el a következő forgatási mátrixokkal:  

 

 

 
ahol α=arctan(p3), β=arctan(p2), γ=0. Abból adódóan, hogy a berendezés tárgyasztalára 

mindig azonos pozícióban helyeztem el a próbatesteket, forgatásra kizárólag X és Y 

tengely körüli irányban, eltolásra pedig csak Z irányban volt szükség (124. ábra).  

T= [

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

∆𝑋 ∆𝑌 ∆𝑍 1

] 

Rx = [

1 0 0 0
0 cos (𝛼) sin (𝛼) 0
0 −sin (𝛼) cos (𝛼) 0
0 0 0 1

] 

Ry = [

cos (𝛽) 0 sin (𝛽) 0
0 1 0 0

−sin (𝛽) 0 cos (𝛽) 0
0 0 0 1

] 

Rz = [

cos (𝛾) sin (𝛾) 0 0
−sin (𝛾) cos (𝛾) 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

] 
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124. ábra Próbatest pontfelhőjének orientációja 

A megfelelő orientáció beállítása után a pontfelhőből reguláris hálót generáltam 

1 mm-es felbontással, X és Y irányban egyenközű osztással (125. ábra).  

 
125. ábra Pontfelhőből létrehozott reguláris háló 

A próbatestet az áramlás segítővel párhuzamosan (keresztirányban) 10 mm-es 

osztásközönként metszősíkokkal felosztottam (125. ábra, piros vonalakkal jelölve). A 

különböző színek a távolságot jelzik az X-Y síktól, ahol a kék szín ábrázolja a síkhoz 

legközelebb eső értékeket, piros pedig a legtávolabb esőket. 

Vizsgálataim során elemeztem a próbatestek hosszirányú vetemedését. A 

hosszirányú eltérések meghatározása során az abszolút maximum értékből kivontam 

az abszolút minimum értéket (126. ábra).  

 
126. ábra Hosszirányú eltérés meghatározása 

Zmax-Zmin



 


