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Jelölés- és rövidítésjegyzék 

Jelölés Megnevezés, megjegyzés Mértékegység 

α Abszorpciós együttható cm-1 

κ Dielektromos állandó 1 

λ Hullámhossz nm 

μ Poisson-tényező 1 

π Törésmutató 1 

σB Szakítószilárdság MPa 

τ Nyírófeszültség MPa 

τt Áteresztési tényező % 

φ Oldalferdeség ° 

Φ  Az anyag felületére beeső fényáram lm 

Φt Az anyagon szóródás, elhajlás nélkül áthaladó fényáram lm 

a 
A kötési folyamat során megömlesztett anyag 

vastagságának számításához szükséges paraméter 
mm 

A Kötési felület mm2 

Anöv Egy árok kialakításával elérhető felületnövelés nagysága mm2 

AAl, Ap Alumínium és polimer próbatestek keresztmetszete mm2 

Anom. Az árkok felületével növelt névleges kötési felület mm2 

Ab Abszorbancia % 

b Próbatest szélesség mm 

c Merevségi tényező 1 

d Árok maximális szélessége µm 

e Árok oldalfalának hossza µm 

E Young-modulus MPa 

Fmax Nyíróvizsgálat során meghatározott maximális erő N 

GK Ragasztóanyag nyíró rugalmassági modulusa MPa 

h Árokmélység µm 

H Hősugárzásból adódó veszteség % 

ΔH0 Kristályolvadási csúcshoz tartozó entalpiaváltozás J/g 

ΔH100% 100 % kristályos részarányhoz tartozó entalpiaváltozás J/g 

I0, I(z) Kezdeti sugárzásintenzitás, sugárzásintenzitás „z” mélységben W/m2 

l Kötéshossz mm 

MFI Folyási mutatószám g/10 perc 

PRF Impulzusismétlési frekvencia Hz 

R, Rb Reflexió (visszaverődés), belső reflexió % 

Ra Átlagos felületi érdesség µm 

Rz Átlagos felületi egyenetlenség-magasság µm 

Sz Szóródás % 

Tr Transzmisszió (áteresztés) % 

v Próbatest anyagvastagság mm 

vK Ragasztóanyag rétegvastagság mm 

z Mélységi paraméter mm 
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Rövidítés Megnevezés magyarul 

ABS Akrilnitril-butadién-sztirol 

BF Bazaltszál 

CF Szénszál 

CMT Hideg anyagátvitel védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéssel 

CVD Kémiai gőzfázisú leválasztás 

DIC Digitális képkorreláció 

DMLS Lézeres fémszinterezés 

DSC Differenciális pásztázó kalorimetria 

EDS Energiadiszperzív spektroszkópia 

FDM Ömledékrétegzés 

FSW Kavaró dörzshegesztés 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektrometria 

GF Üvegszál 

MA Maleinsav-anhidrid 

Nd:YAG Neodímiummal dópolt ittrium-alumínium gránát 

Nd:YVO4 Neodímiummal dópolt ittrium-ortovanadát 

NIR Közeli infravörös hullámhossztartomány 

PA Poliamid 

PBT Poli(butilén-tereftalát) 

PC Polikarbonát 

PE Polietilén 

PEEK Poli(éter-éter-keton) 

PEI Poli(éter-imid) 

PET Poli(etilén-tereftalát) 

PLA Politejsav 

PMMA Poli(metil-metakrilát) 

PP Polipropilén 

PPS Polifenilén-szulfid 

PVC Polivinil-klorid 

PVD Fizikai gőzfázisú leválasztás 

SEM Pásztázó elektronmikroszkópia 

SLS Szelektív lézeres szinterezés 

TIG Volfrámelektródás, argon védőgázos hegesztés 

TGA Termogravimetriai analízis 

UD Unidirekcionális erősítőanyag 

USW Ultrahangos hegesztés 

UV Ultraibolya hullámhossztartomány 

VEM Végeselemes szimuláció 

VOC Illékony szerves vegyület 

XPS Röntgensugaras fotoelektronspektroszkópia 

XRD Röntgendiffrakció 
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1. Bevezetés 

A korszerű járműipar egyik fontos célja a költségcsökkentés, mind a gyártási folyamatok, 

mind a jármű életciklusa, használata során. A költségek csökkentésének egyik lehetséges módja 

a kisebb sűrűségű anyagok, például acél helyett alumínium használata, vagy akár polimerek és 

polimer kompozitok alkalmazása. Az ilyen anyagok feldolgozása, formázása kisebb 

energiabefektetéssel valósítható meg, valamint kisebb tömegük miatt a jármű üzemeltetése 

során üzemanyag-megtakarítás érhető el, ami a jármű által kibocsátott, környezetkárosító 

anyagok mennyiségének csökkenését is eredményezi.  

A kis sűrűségű (ρ ≤ 2,7 g/cm3) anyagból készült alkatrészek, szerkezeti elemek elterjedése 

magával vonzotta ezek önmagukkal, illetve egymással történő kötésének szükségességét és a 

kötési eljárások fejlődését. A szakirodalomban számos publikáció található az azonos anyagú 

(pl.: polimer-polimer, alumínium-alumínium) szerkezetek összekötésére, amely ipari 

körülmények között jól megoldott: számos, nagymértékben automatizálható kötési eljárást 

használnak fel például a gépjárművek gyártása során. Ilyen például az alumínium alkatrészek 

összekötésére gyakran alkalmazott inertgázos, volfrámelektródás (TIG) hegesztés, a 

lánghegesztés és a kavaró dörzshegesztés. Műanyagból készült alkatrészek összeillesztéséhez, 

rögzítéséhez elterjedten használják az alakkal záró, bepattanó kötéseket és szegecskötéseket, az 

erővel záró csavarkötést, valamint az anyaggal záró ragasztási és hegesztési eljárásokat.  

A gyártástechnológia fejlődésének, valamint az integrált alkatrészek elterjedésének 

köszönhetően egyre nagyobb érdeklődés és igény mutatkozik a különböző szerkezeti felépítésű 

anyagok, így a fémek és polimerek közötti kötések kialakítására alkalmas eljárások iránt. A 

tématerület fontosságát és az érdeklődés nagyságát jól szemlélteti, hogy a Scopus adatbázisában 

a fémek és polimerek összekötésével foglalkozó publikációk száma folyamatosan növekedett 

az elmúlt 20 évben (1. ábra). 

 

 

1. ábra - A fém és polimer anyagok összekötésével foglalkozó publikációk számának növekedése éves 

bontásban a Scopus adatbázis [1] adatai alapján 
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A műanyagok összekötésére használható eljárások általában alkalmazhatók fém és polimer 

alkatrészek összekötésére. Erre látható néhány példa a 2. ábrán, amelyen egy gépjármű 

különböző alkatrészeinek összeállításához felhasznált kötési eljárásokat mutatom be. Ipari 

körülmények között jelenleg elterjedten használják a csavar- és bepattanó kötéseket, azonban 

az ipari szempontból kiemelkedően fontos technológiai jellemzők, úgy mint a nagy 

termelékenység, az automatizálhatóság és az ismételhetőség legjobban az anyaggal záró 

eljárásokkal (pl. kavaró dörzshegesztéssel, valamint lézeres vagy ultrahangos hegesztéssel) 

biztosíthatók.  

 

 

2. ábra - Gépjárművek fém és polimer alkatrészeinek összekötéséhez elterjedten alkalmazott kötési eljárások 

összefoglalása néhány példával olyan alkatrészekre, amelyek fém-polimer kötést tartalmaznak 

(A kép háttere Alexey Belonogov „Exploded view of car – Illustration” című alkotása, amelyet  

a Creative Commons  BY-NC-ND 4.0 engedélyezés szerint használtam fel) 

 

Mindegyik fém-polimer kötési eljárásban közös, hogy a polimer anyagot melegítik fel 

annyira, hogy az képes legyen hozzátapadni a fém felületéhez, azonban a kötés létrejöttének 

okairól, valamint a kötések ciklikus fárasztó igénybevétel hatására kialakuló viselkedéséről 

egyelőre még kevés tudományos publikáció áll rendelkezésre. Éppen emiatt ezen eljárások 

kutatása a világ több pontján intenzíven folyik, hiszen óriási potenciált hordoznak magukban: 

a fémek és műanyagok megbízható, szilárd és közvetlen kötése, amely a tömegtermelés 

elvárásainak meg tud felelni, a jelenleg ismert tervezési elvek és gyártástechnológiák változását 

hozhatja el.  

A fentiek alapján a PhD értekezésem célja egy olyan, alumínium-polimer anyagok 

összekötésére alkalmas kötési eljárás fejlesztése és elemzése, amely gyors, megismételhető, jó 

minőséget biztosít, jól automatizálható és a jelenleg használt kötési megoldásokhoz képest jobb, 

nagy szilárdságú kötés kialakítására képes. Az értekezésem felépítését a 3. ábra szemlélteti. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben röviden összefoglalom a polimerek kötési eljárásait, majd részletesen 

bemutatom és elemzem ezek közül azokat, amelyek felhasználásával akár ipari körülmények 

között, sorozatgyártásban, automatizálható módon lehet fém és polimer alkatrészek között 

kötést létrehozni. Nem foglalkozom azonban a fémek, így az alumínium ötvözetek hegesztési 

eljárásaival sem, hiszen az alumínium-polimer kötést a polimer megömlesztésével kis 

hőmérsékleten (200–300 °C) létre lehet hozni. Ezért nincs szükség a fémek megolvasztására, 

amely nagyobb hőmérsékleten (600–800 °C), nagyobb energiabefektetéssel valósítható csak 

meg.  

Bemutatom és részletesen elemzem továbbá az alumínium és polimer alkatrészek között 

kialakított kötések létrehozása és vizsgálata, minősítése során a szakirodalomban elért 

eredményeket, kitérve az alumínium felületi előkészítésének fontosságára és eljárásaira is. 

Bemutatom a létrehozott kötések vizsgálatára és minősítésére eddig alkalmazott eljárásokat, 

valamint a létrehozott kötések néhány lehetséges alkalmazási területét is, végül az 

irodalomkutatás kritikai elemzésével meghatározom a PhD értekezésem pontos céljait. 

2.1. POLIMER ANYAGOK KÖTÉSI ELJÁRÁSAI 

Ebben a fejezetben összefoglalom és rendszerezem a polimer anyagok között kötések 

létrehozására alkalmazható kötési eljárásokat aszerint, hogy milyen fizikai vagy kémiai 

hatáselv érvényesül a kötés létrejöttekor. E felosztási módszer három altípust különít el: az 

alakkal záró kötési eljárások esetén geometriai kényszer, az erővel záró kötési eljárások esetén 

az összekötött alkatrészek között fellépő súrlódás, amíg az anyaggal záró kötési eljárások esetén 

az összekötött alkatrészek között kialakuló másodlagos kémiai kölcsönhatások biztosítják a 

kötés fennmaradását. Ezekhez adódnak hozzá a manapság az iparban is egyre elterjedtebben 

használt hibrid kötési eljárások, amelyeknél két eljárás (pl. ragasztás és csavarozás) 

kombinációjával alakítanak ki kötéseket. A fentieken kívül lehetséges továbbá a kötési 

eljárások csoportosítása a kötés oldhatóságának szempontjából, ennek alapján 

roncsolásmentesen oldható, illetve nem oldható kötéseket különböztetünk meg; valamint 

csoportosíthatók a kötések annak alapján is, hogy a kötés létrehozása során történik-e az 

alkatrészek anyagszerkezeti felépítésének megváltoztatására alkalmas mértékű hőfejlődés vagy 

hőbevitel, ennek alapján meleg és hideg kötési eljárásokat különböztethetünk meg [2-5]. 

2.1.1. Alakkal záró kötési eljárások 

Az alakkal záró kötési eljárások csoportjába a bepattanó kötés, valamint a különböző 

szegecskötési eljárások tartoznak. Az alakkal záró kötést két vagy több alkatrész geometriai 

kialakítása, a felületek gátolt elmozdulása biztosítja. 

A bepattanó kötés hideg kötési eljárás, amely a kötés kialakításától függően lehet 

roncsolásmentesen oldható, illetve nem oldható is. A kötés az alkatrészeken kialakított 

kötőelemek rugalmas alakváltozásán alapszik, legtöbbször csak rögzítésre használják, például 

az autóiparban ajtókárpit fém karosszériaelemhez történő rögzítésére. Szegecselés során két 

vagy több, akár eltérő anyagú alkatrész egyesítése történik meg, jellemzően átlapolt 

elrendezésben, kötőelem hozzáadásával (hideg kötési eljárás) vagy akár az alkatrészek saját 

anyagának felhasználásával (meleg kötési eljárás). A szegecskötés előnye, hogy egyszerű, a 
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kötés létrehozásához nincs szükség felületi előkészítésre. Az eljárás hátránya azonban, hogy a 

kötés csak roncsolással oldható; a hagyományos szegecselési eljáráshoz furatok kialakítása, 

valamint kötőelem felhasználása szükséges; az összekötendő lemezekhez mindkét oldalról 

hozzáférést kell biztosítani; valamint a szegecs a terhelést pontszerűen koncentrálja [3, 6, 7].  

A szegecskötési eljárások közé tartozik a lyukasztó szegecselés, amelynek során a szegecset 

általában hidraulikus prés segítségével nyomják át az egyesítendő alkatrészeken; valamint az 

átnyomásos szegecselés, amelynél nincs szükség kötőelemekre, valamint a lemezek 

előfuratolására sem, a kötés egy speciális szerszám segítségével, a lemezek saját anyagából 

készül el. Mind lyukasztó szegecseléssel (amit például a jármű csomagtér ajtó zsanér és 

takarólemezek szerkezeti elemekhez történő összekapcsolása során alkalmaznak), mind 

átnyomásos szegecseléssel (használható például ablakemelő mechanika elemeinek 

összekötésére, valamint az üzemanyagtankot a karosszériához rögzítő pánt gyártása során) 

egyszerűen készíthetők teherviselő és rögzítő kötések is [2, 6]. 

2.1.2. Erővel záró kötési eljárások  

Az erővel záró kötési eljárások csoportjába például a zsugorkötés, valamint a csavarkötések 

tartoznak. Az erővel záró kötést két vagy több alkatrész érintkező felületein kialakuló súrlódási 

erő biztosítja. 

Alkatrészek összekötéséhez elterjedten használnak csavarokat, valamint az ezekhez tartozó 

szabványos kötőelemeket. Polimer termékek egyesítése során leggyakrabban fémből vagy akár 

polimer anyagból előállított önmetsző csavarokat vagy a termékben a gyártás során (például 

inzertre fröccsöntéses eljárással) vagy egy külön technológiai lépéssel (pl. préseléssel) 

elhelyezett kötőelemeket használnak fel. A csavarkötés hideg kötési eljárás, legnagyobb előnye, 

hogy megfelelően megtervezett termék és gyártástechnológia esetén roncsolásmentesen 

oldható kapcsolatot alakít ki az összekötött alkatrészek között; a kötőelemek széles 

választékban, olcsón kaphatók kereskedelmi forgalomban; a kötés kialakításához szükséges 

szerszámok egyszerűek. A csavarkötéseket elterjedten használják járművek teherviselő 

elemeinek (például kerekek, felfüggesztés alkatrészeinek) rögzítéséhez, összeillesztéséhez. 

Alkalmazásuknak azonban több hátránya is van, például ki kell alakítani a megfelelő furatokat, 

amelyek feszültséggyűjtő helyet eredményeznek; az összekötendő anyagok és a kötőelemek 

mechanikai tulajdonságai, valamint kúszási és feszültségrelaxációs hajlama, továbbá 

hőtágulása eltérő, amely a csavarkötés lelazulásához, a kötés széteséséhez vezethet; a kötés 

létrehozásához általában mindkét oldalról hozzáférést kell biztosítani az alkatrészekhez; a 

csavarkötés nem esztétikus [4, 7, 8]. 

2.1.3. Anyaggal záró kötési eljárások 

Az anyaggal záró kötési eljárásokat két nagy csoportra oszthatjuk: a ragasztásra és a 

különböző hegesztési eljárásokra. A ragasztás hideg kötési eljárás, amelynek során két, akár 

eltérő molekuláris felépítésű szilárd test összekötése történik meg egy- vagy többkomponensű 

ragasztóanyag felhasználásával, a kötés a ragasztott felületek és a ragasztó között létrejövő 

intermolekuláris kölcsönhatás eredményeképpen jön létre. A kötés szilárdságát jelentősen 

befolyásolja a ragasztandó felületek tisztasága, az alkalmazott felületi előkészítés módja, az 

alkalmazott ragasztóanyag típusa, a ragasztóanyag és a ragasztandó anyag határfelületén fellépő 

adhézió és a ragasztási technológia (megfelelő összeszorító erő alkalmazása, utótérhálósítás 
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hőmérséklete). A ragasztás előnye, hogy egyszerre köt és tömít, kisebb felületi hibák elfedésére, 

kijavítására, továbbá rezgéscsillapításra is alkalmas lehet, valamint kompenzálható lehet a 

különböző anyagok eltérő hőtágulása is. Emiatt elterjedten alkalmazzák járművek 

karosszériaelemeinek összekötéséhez, vagy például repülőgépek belső szerkezeti 

alkatrészeként alkalmazott méhsejt struktúrák összeragasztásához is. A ragasztásnak azonban 

számos hátránya is van. A ragasztandó anyagok felületi előkészítést igényelnek, viszont az 

előkészítő és ragasztási folyamatok során egészségre és környezetre káros anyagok (illékony 

szerves vegyületek, ún. VOC-k (volatile organic compounds)) is keletkezhetnek. Az ipari 

gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott folyékony ragasztók esetén meg kell várni, amíg a 

kötőanyag megszilárdul (térhálósodik, polimerizálódik stb.), ez akár hosszabb ideig is eltarthat, 

amely megnehezítheti a tömegtermelést, a folyamatok automatizálását. A ragasztott kötés 

szilárdságát az élettartam alatt jelentősen befolyásolják a környezeti viszonyok (pl. 

hőmérséklet, légnedvesség, UV-sugárzás), amelyeknek hatására a ragasztó elöregedhet, a kötés 

meggyengülhet, idő előtt tönkremehet [4-6]. 

A hegesztés meleg kötési eljárás, csak roncsolással oldható kötések hozhatók létre vele. 

Számos hegesztési eljárás létezik polimerek összekötésére, ezek közül csak a termelékeny, nagy 

sorozatok gyártására alkalmas eljárásokat fogom bemutatni, elemezni: a kavaró 

dörzshegesztést, az ultrahangos hegesztést és a napjainkban leggyakrabban alkalmazott lézeres 

hegesztést [4-6]. 

Kavaró dörzshegesztés 

A kavaró dörzshegesztés a mechanikai súrlódásos elven működő eljárások csoportjába 

tartozik, ahol egy forgó szerszám (4. ábra), az összeszorított, összehegesztendő alkatrészek 

határvonala mentén halad végig. A forgó szerszám hegesztett anyaggal érintkező felületein 

súrlódási hő ébred, ami megömleszti az anyagot, elősegítve a forgó szerszám előrehaladását, a 

hegesztendő anyagok összekeveredését [8]. 

  

 

4. ábra - A kavaró dörzshegesztés folyamatának bemutatása ([8] alapján) 
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A kavaró dörzshegesztés előnyei: viszonylag egyszerű; kis bekerülési értékű; jól 

automatizálható; nincs szükség hozaganyagra. Hátrányai: csak 10 mm-nél vékonyabb lemez 

alkatrészek vonalmenti hegesztése esetén használható; viszonylag lassú; a varratok gyakran 

tartalmaznak légbuborékokat [8]. A kavaró dörzshegesztést alumínium szilárd állapotban 

történő hegesztéséhez fejlesztették ki, legelterjedtebben azóta is ilyen célra használják fel 

például a repülőgép- és űriparban (üzemanyagtank, hűtőbordák és orrkúp elemek), valamint a 

járműiparban (könnyűszerkezetes vasúti kocsik szerkezeti elemeinek összehegesztése) [9]. Más 

fémek [10], valamint polimerek hegesztéséhez is jól alkalmazható [11], azonban használata 

ezen anyag összekötésére ipari körülmények között még nem elterjedt. Kiss és Czigány [12] 

cikkükben elsők között igazolták a kavaró dörzshegesztés polimerek hegesztésére való 

alkalmazhatóságát polipropilén lemezek összehegesztésével. Megvizsgálták a hegesztési 

paraméterek (előtolási és szerszámforgási sebességek), valamint a forgó szerszám 

geometriájának hatását a kötés szilárdságára, továbbá bebizonyították, hogy az alkalmazott 

szerszám miatt a kötési zóna környezete elridegedett a polimer anyag tökéletlen keveredése 

miatt. Kiss és Czigány [13] bebizonyította azt is, hogy a kötési zónában a nagy hőmérséklet és 

a lassú hűlés miatt az alapanyag eredeti anyagszerkezeti felépítéséhez hasonló, szferolitos 

anyagstruktúra jelent meg, amíg a hőhatásövezetben (amelynek nagyságát a szerszám forgási 

sebessége befolyásolta) ez a szerkezet torzult, emiatt a hőhatásövezet mechanikai terhelés során 

gyengébben viselkedett. Kiss és társai [14] politejsav (PLA), valamint 30 tömegszázalék hosszú 

bazaltszállal (BF) erősített PLA lemezek kavaró dörzshegesztése során kimutatták, hogy a 

szálerősítés az elvárttal ellentétben csökkentette a kötések szakítószilárdságát. Ezt azzal 

magyaráztak, hogy a kavaró dörzshegesztő berendezés szerszáma a hosszú bazaltszálakat 

kisebb darabokra tördelte a hegesztés során, valamint optikai mikroszkópiával igazolták azt is, 

hogy a szálak nem hatoltak át a varrat határfelületén, így nem tudtak érdemi erősítőhatást 

kifejteni. 

Ultrahangos hegesztés 

Az ultrahangos hegesztés a mechanikai súrlódásos elven működő eljárások csoportjába 

tartozik. Az ultrahangos hegesztés során az anyagok összekötéséhez szükséges energiát nagy 

frekvenciájú (20–40 kHz), kis amplitúdójú (1–25 µm) mechanikai rezgések biztosítják. A 

mechanikai rezgéseket az ultrahangos hegesztő berendezés állítja elő egy piezoelektromos vagy 

magnetostrikciós elven működő átalakító segítségével, majd a rezgéseket az összekötendő 

anyagokhoz az erősítőn és a szonotródán keresztül juttatja el. Amikor a rezgések hőre lágyuló 

polimer anyaggal találkoznak, az anyagban szinuszos állóhullámok keletkeznek. A rezgések 

által közvetített energia a hegesztés során hőenergiaként hasznosul: egy kisebb része a 

molekulák, molekulaláncok közötti kötések ellenállása miatt alakul hővé, valamint a 

másodlagos kötések felszakításával elősegíti a szegmensmozgás beindulását. A fennmaradó 

nagyobb energiahányad a hegesztendő alkatrészek közötti érintkező felületeken alakul át hővé, 

amelynek nagyságát a testek felületi érdessége és a határfelületi súrlódás nagysága határozza 

meg: a rezgések hatására súrlódás ébred az összeszorított felületek között, amely megömleszti 

az anyagot. Az alkatrészeket összeszorító nyomóerő elősegíti a megömlött anyagrészek, így a 

polimer makromolekulák keveredését, interdiffúzióját. Ezáltal jó minőségű varrat jön létre, 

aminek minőségét befolyásolja a hegesztendő termékek alakja és nagysága, molekuláris 

felépítése, valamint az ultrahang frekvenciatartományába eső rezgések energiája, és az anyag 

rezgéseket áteresztő képessége is (5. ábra) [8, 15].  
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5. ábra - Az ultrahangos hegesztés folyamatának bemutatása ([8, 16] alapján) 

 

A hőre lágyuló polimerek összekötésére felhasználható eljárások közül az ultrahangos 

hegesztést számos előnyös tulajdonsága miatt gyakran alkalmazzák: a kötés kialakítása gyors, 

energiahatékony és jól automatizálható; a hegesztéshez nincs szükség hozaganyagra; az 

elkészült varratok szilárdak és tömörek. Az ultrahangos hegesztéssel analóg kötési eljárás 

alkalmazható fém inzertek polimer mátrixanyagba történő beágyazásához is. Az ultrahangos 

hegesztési eljárás legnagyobb hátrányai, hogy a berendezés drága; az elkészíthető varratok 

nagysága korlátozott, 250×300 mm-nél nagyobb varratok csak több lépésben hozhatók létre; a 

varrat alapterületének nagyságával arányosan nő a szerszámozás (szonotróda, befogószerkezet) 

költsége is; valamint a megfelelő hallásvédelemről gondoskodni kell. Az ultrahangos hegesztési 

eljárást leggyakrabban az autóipar (lámpabúrák, üzemanyagszűrők elemeinek hegesztésekor, 

műszerfal inzertjeinek rögzítésekor), az elektronikai ipar (kapcsolók, szenzorok gyártásakor), 

az egészségügyi ipar (szűrők, katéterek előállításakor) és a csomagolóipar (csövek, 

(buborék)fóliák hegesztésekor) alkalmazza [7, 8].  

Zongbo és társai [17] szimulációval, valamint fröccsöntött poli(metil-metakrilát) (PMMA) 

lemezek között létrehozott kötések vizsgálatával is igazolták, hogy ugyan az ultrahangos 

hegesztési folyamat során az anyagok felmelegítése szempontjából kezdetben a határfelületi 

súrlódás a kritikus paraméter, azonban a hegesztett anyag üveges átmeneti hőmérsékletének 

elérésekor a viszkoelasztikus tulajdonságok megváltozása és a határfelületek kvázi eltűnése 

miatt a térfogati (ún. viszkoelasztikus) hőfejlődés lesz a domináns. Chinnadurai és társai [18] 

polipropilén (PP) alapanyag hegesztett kötéseit vizsgálva kimutatták, hogy a hegesztés hatására 

lényegesen nem változott sem az alapanyag átlagos molekulatömege, sem a takticitása. 

Pásztázó elektronmikroszkópiás (SEM) vizsgálattal bebizonyították továbbá, hogy az 

ultrahangos hegesztés során a rezgések amplitúdójának növelésével csökkenthető a varratban 

kialakuló légbuborékok mennyisége, azonban az amplitúdó, a hegesztési idő, valamint a 

hegesztési nyomás növelése a kötés elridegedését okozza. Kiss és társai [14] PLA, valamint 30 

tömegszázalék hosszú bazaltszállal erősített PLA lemezek ultrahangos hegesztését végezték el, 

a kötés szilárdságát pedig ugyanezen anyagokból forrógázos hegesztéssel, kavaró 

dörzshegesztéssel, lézeres hegesztéssel és ragasztással előállított kötések szilárdsági értékeivel 

is összehasonlították. Méréseik alapján az erősítetlen PLA esetén ultrahangos hegesztéssel lehet 
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a legnagyobb jósági fokú (a kötés szilárdsága viszonyítva az alapanyag szilárdságához) 

kötéseket létrehozni, azonban a bazaltszállal erősített próbatestek esetén a kötés jósági foka 

jelentősen csökkent. Ezt a bazaltszálak rezgéscsillapító hatásával magyarázták, amely 

hasonlóan a kristályos részarány növekedésének hatásához polimer anyag esetén csökkentette 

az ultrahangos rezgésekkel az anyagba bevitt energia mennyiségét, ezáltal a hőfejlődést is. 

Ennek köszönhetően gyengébb kohézió alakult ki az összehegesztett lemezek között, amely 

természetesen hatással volt a kötés mechanikai tulajdonságaira is, amely hatást a bazaltszálak 

erősítőhatása nem volt képes kompenzálni. Wang és társai [19] 30 tömegszázalék vágott 

szénszállal erősített, poliamid 6 (PA6) mátrixú termoplasztikus kompozit lemezek ultrahangos 

hegeszthetőségét vizsgálták. Megfigyeléseik alapján a lemezek közti varratot nagyrészt a 

kompozit mátrixanyaga alkotta. Meghatározták a kötés szilárdságának szempontjából ideális 

hegesztési energiaértéket, ennek meghaladása esetén légbuborékok jelentek meg az alapanyag 

degradációja miatt, amelyek gyengítették a kötést.  

Lézerhegesztés 

A lézeres hegesztés a sugárzásos elven működő eljárások csoportjába tartozik. Polimerek 

lézeres hegesztése során a lézernyaláb a kovalens kötéseket alkotó vegyértékelektronokat 

gerjeszti. Ennek hatására az atomok rezgési és forgási energiája megnövekszik, a molekulák 

atomjai a kötéstávolságokból adódó egyensúlyi helyzetük körül rezgőmozgást végeznek (ez az 

ún. mikro-Brown mozgás), illetve elfordulnak a kötések tengelyei körül, ami hőfejlődéshez 

vezet a hegesztett anyagon belül [8]. A lézersugárzás hatására a polimer anyag fizikai 

tulajdonságai megváltozhatnak (6. ábra), ennek során a lézersugárzás az anyag felületéről 

visszaverődhet (R és Rb), az anyagon átjuthat (Tr), az anyagon belül szóródást szenvedhet (Sz), 

vagy akár el is nyelődhet (Ab), emiatt a lézersugárzás koherenciája csökkenhet, hullámhossza 

és frekvenciája is megváltozhat. A polimer anyag az elnyelt sugárzásintenzitás mértékétől 

függően felmelegedhet (H), akár ömledék állapotba is kerülhet, amelynek hatására optikai 

tulajdonságai is megváltoznak, az anyag degradációjához, felhabosodásához vezető, 

öngerjesztő folyamat indulhat be. Ezen jelenségek a polimer anyag és a lézersugárzás 

hullámhosszától függően minden egyes polimer anyagnál eltérő mértékben jelentkeznek, mivel 

adott hullámhosszú sugárzás csak bizonyos atomi kötéstípusok gerjesztésére képes, amik a 

polimer anyag FTIR vizsgálatával is kimutathatók [20, 21].  

Polimer anyagok esetén a lézersugárzás intenzitásának megváltozását és a sugárzás 

elnyelődésének folyamatát az ún. Beer–Lambert törvény (2.1) [20] írja le, amely megadja az 

anyagban mérhető sugárzásintenzitást a behatolási mélység függvényében (6. ábra): 

 𝐼(𝑧) =  𝐼0 ∙ 𝑒−𝛼𝑧 (2.1) 

ahol I(z) a lézersugárzás intenzitása az anyagban z mélységben, amely a belépési felülettől mért 

távolság, 𝐼0 az anyagba belépő sugárzás intenzitása (meghatározásához a kiinduló 

sugárzásintenzitásból le kell vonni az anyag felületén szóródást szenvedő sugárzás intenzitását). 

𝛼 az abszorpciós együttható (anyagjellemző), az anyagban elnyelődött sugárzás mennyiségének 

mérőszáma (2.2), értéke függ a dielektromos állandótól (𝜋), a törésmutatótól (𝜅) és a sugárzás 

hullámhosszától (𝜆). 

 
𝛼 = −

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝜅

𝜆
 [1

𝜇𝑚⁄ ] 
(2.2) 
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6. ábra - Intenzitásváltozás a lézernyaláb-anyag kölcsönhatás során ([21] alapján) 

 

A legtöbb polimer a közeli infravörös elektromágneses sugárzás tartományában  

(0,75–1,4 µm hullámhossz esetén) az anyagba behatoló lézersugárzás energiájának csak egy 

kis részét nyeli el, nagyobb részét átereszti, tehát a lézernyaláb-polimer kölcsönhatás 

abszorpció szempontjából gyenge [22]. A kölcsönhatás mértékét több tényező befolyásolja: a 

lézersugárzás hullámhossza; az alapanyag kristályosságának mértéke, optikai tulajdonságai, 

összetétele (töltő-, színező-, erősítőanyagok, egyéb adalékok mennyisége); valamint az 

anyagvastagság [22, 23]. Amíg az amorf részeken a lézernyaláb minimális szóródással áthalad, 

addig a kristályos rendezettséget mutató területeken, főleg a 10–100 nm nagyságrendbe eső 

lamellákon, valamint ezek tíztől néhány száz mikrométer mérettartományba eső, szferolitos 

aggregátumain a lézersugárzás szóródást szenved. Ezesetben a sugárzás koherenciája és 

intenzitása az anyagon történő áthaladás során csökken, a kilépő oldalon a lézernyaláb 

foltátmérője nagyobb, teljesítménysűrűsége kisebb lesz a belépő oldalhoz képest (7. ábra)  

[20-22]. A szóródás azonban a hegesztés szempontjából előnyös folyamat, hiszen a lézernyaláb 

anyagban megtett útjának hosszát, és ezáltal az elnyelődést is megnöveli [22].  

 

 

7. ábra - A lézernyaláb-anyag kölcsönhatás idealizált modellje amorf, illetve részben kristályos szerkezeti 

felépítésű polimer anyagok esetén ([20] alapján) 
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A lézeres hegesztési folyamatokat lehet csoportosítani többek között a hegesztendő 

alkatrészek relatív elhelyezkedése szerint: az ún. transzmissziós lézeres hegesztés (8a. és 8b. 

ábrák) során átlapolt alkatrészek között alakítható ki kötés úgy, hogy a lézersugárzás a 

lézersugár hullámhosszán átlátszó alkatrész anyagán áthatol, majd a nem átlátszó anyag 

felületén abszorbeálódik. Az ún. közvetlen melegítéses (ún. direkt) lézeres hegesztés (8c. és 8d. 

ábrák) esetén a hegesztendő alkatrészek egy felületük mentén tompán összenyomva 

helyezkednek el a hegesztés során, a lézernyaláb e határvonalat járja végig, ahol a fejlődő hő 

és a külső nyomás hatására molekuláris interdiffúzió megy végbe, az alkatrészek 

összehegednek [7, 21]. 

 

  

  

  

 

8. ábra - Átlapolt kötés (a), és T-kötés transzmissziós hegesztési eljárással (b), valamint tompakötés (c) 

és T-kötés (d) létrehozása közvetlen melegítéses lézeres hegesztéssel 

 

A lézeres hegesztést elterjedten alkalmazzák ipari körülmények között polimer termékek 

hegesztésére, mivel számos előnye van: igen pontos, precízen vezérelhető, jól automatizálható 

és érintésmentes eljárás; az elkészült varratok tömörek, hermetikus zárás és több réteg 

összehegesztése is megvalósítható; a hegesztés során a hőfejlődés lokalizált, a varrat közvetlen 

környezetén kívül az anyagot nem éri hőterhelés, emiatt degradáció sincs; az elkészített 

varratok általában feszültség- és sorjamentesek. Az eljárás hátránya, hogy a lézeres 

hegesztőberendezés drága; a hegesztés csak akkor valósítható meg, ha a hegesztett alkatrészek 

közül valamelyik képes elnyelni a lézersugárzást és az alkatrészek megfelelően, légrés nélkül 

össze vannak nyomva; a nagy kristályos részarányú polimerek csak bizonyos vastagságig 

hegeszthetők; továbbá a hegesztést végző személyek biztonságáról, leginkább a szemek 

megfelelő védelméről gondoskodni kell [7, 24]. A lézeres hegesztést alkalmazzák többek között 

az autóiparban erősítetlen és erősített polimerek (például motortéri elemek, légzsák szövetek, 

légzsákszenzorok borításának, lámpatestek és a műszerfal alkatrészeinek) hegesztésére [21, 25-

27], valamint orvostechnikai eszközök (például sebtapaszok és sztómazsákok) gyártása során 

[21, 28-31]. Fontos szerepe van emellett különböző csomagolóipari termékek előállításakor 

(d) 

(a) (b) 

 

 

(c) 
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(például műanyag tálcák fóliával történő zárásakor) [32, 33], valamint az elektronikai iparban 

is (például optikai szenzorok, nyomtatópatronok hegesztése során) [21, 27]. 

Ghorbel és társai [34] PP és 2 tömegszázalék korommal töltött PP között hoztak létre átlapolt 

kötést diódalézer felhasználásával. Mikroszkopikus Fourier transzformációs infravörös 

spektroszkópiai (mFTIR) vizsgálatokkal igazolták, hogy a varrat környezetében jelentősen 

nagyobb mindkét alapanyag kristályos részaránya, mint a varrattól távolabbi anyagrészekben, 

valamint bizonyították, hogy az alapanyag molekuláris szerkezete jelentősen megváltozott: az 

mFTIR vizsgálat a funkciós metilcsoportok, valamint a főlánc szakadását mutatták ki a 

varratban. Berger és Schmidt [25] PA6 mátrixú, 0, illetve 1 tömegszázalék kormot tartalmazó, 

szénszövettel erősített termoplasztikus kompozit lemezeket kötöttek össze, átlapolt 

elrendezésben, diódalézer segítségével. Kísérleteik során a kompozit rossz transzmissziós 

tulajdonságaiból adódó hegesztési nehézségeket úgy hidalták át, hogy egy mozgatható karra 

szerelték a lézernyaláb forrását, amivel a 8c. ábrához hasonló módon, szögbe állított 

lézerforrással, él mentén hegesztették össze a lemezeket. A megfelelő varratminőség elérése 

érdekében a hegesztési zónába végtelenített PA6 huzalt is adagoltak, amelyet a lézersugárzás 

megömlesztett. Nyíróvizsgálatok elvégzésével bebizonyították, hogy a kormot is tartalmazó 

alapanyag esetén a kötés szilárdsága megközelíti az alapanyag szilárdságát. Megvizsgálták azt 

is, hogy a létrehozott kötések szilárdságát –30 °C és +90 °C között ingadozó, változó 

páratartalmú környezetben elvégzett öregítés hogyan befolyásolja: tapasztalataik alapján a 

kötésszilárdság mindössze 18 százalékkal csökkent az öregítésen át nem esett próbatestekhez 

képest, emiatt véleményük szerint ez a kötési eljárás akár az autóiparban is jól alkalmazható. 

Kiss és társai [14] PLA, valamint bazaltszállal erősített PLA lemezeket kötöttek össze saját 

anyagukkal lézeres hegesztéssel, az eredményeket összevetették más kötési eljárásokkal 

(ragasztással, forrógázos hegesztéssel, kavaró dörzshegesztéssel, valamint ultrahangos 

hegesztéssel) ugyanezen anyagokból készített kötések jósági fokával. Azt tapasztalták, hogy 

egyedül a lézeres hegesztéssel lehetett hasonló jósági fokú kötést létrehozni PLA-PLA, 

valamint PLA+30BF – PLA+30BF lemezek között, a többi vizsgált kötési eljárással a 

PLA+30BF lemezek között kialakított kötések jósági foka kisebb volt a tiszta PLA lemezek 

között kialakított kötések szilárdságához képest. A jósági fok azonban az alapanyag 

szilárdságához viszonyítja a kötés szilárdságát, így elfedi azt a tényt, hogy a PLA+BF közötti 

kötések szilárdsága 2,5-szerese a tiszta PLA között kialakított kötések szilárdságának. 

2.2. ALUMÍNIUM ÉS POLIMER ALKATRÉSZEK MELEG KÖTÉSI ELJÁRÁSAI 

Ebben a fejezetben az alumínium és polimer alkatrészek közötti kötések kialakítására 

alkalmas, termelékeny és jól automatizálható, anyaggal záró, meleg kötési eljárásokat, valamint 

az ezekhez kapcsolódó tudományos publikációkat fogom bemutatni és elemezni.  

Az előző fejezetben bemutatott, polimer anyagok összekötésére használt hideg kötési 

eljárások megfelelő átalakítások elvégzése után alkalmazhatók fém-polimer kötések 

létrehozására is: szegecseléssel összeköthetők mind termoplasztikus mátrixú, mind térhálós 

szerkezetű polimer kompozitok és fém alkatrészek [35-39]; amíg a csavarkötéseket [40, 41] és 

a ragasztást [42-46] a publikációk alapján jellemzően térhálós szerkezetű polimer kompozitok 

fém alkatrészekkel történő összekötésére használják.  

A termelékeny, automatizálható, anyaggal záró ultrahangos és lézeres kötési eljárások 

alkalmazhatók mind acélok, mind alumínium- és egyéb fémötvözetek polimer anyagokkal 
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történő összekötésére, azonban a dolgozatom témájának megfelelően csak az alumínium-

polimer kötéseket bemutató publikációkat fogom részletesen elemezni (9. ábra).  

 

 

9. ábra - Alumínium-polimer anyagok közötti kötés kialakítására alkalmas eljárások 

 

2.2.1. Ultrahangos kötési eljárás 

Fém-polimer kötések létrehozására az ultrahangos kötési eljárást kevésbé gyakran 

alkalmazzák, ennek legfőbb oka, hogy speciális kialakítású szonotródára és szerszámozásra van 

szükség annak érdekében, hogy a fémből készült alkatrész és a szonotróda ne hegedjen össze. 

A publikációk többségében termoplasztikus mátrixú polimereket és polimer kompozitokat 

kötöttek össze különböző alumínium ötvözetekkel. Balle és társai [47, 48] EN AW-1050A 

típusú alumínium ötvözetet és PA6.6, valamint PEEK mátrixú, szénszövettel erősített 

kompozitokat használtak fel a kötések létrehozása során, kiemelkedő nyírószilárdságot (25 

MPa) érve el. Megfigyelték továbbá, hogy a kötés az alumínium és a szénszálak 

összehegedésével jött létre úgy, hogy a termoplasztikus mátrixanyag a kötés kialakítása során 

kiszorult a kötési zóna szélére. A kötési eljárás alkalmazhatóságát alumínium mellett szerkezeti 

acél és PA6.6 mátrixú termoplasztikus kompozitok összekötésével is igazolták.  

Wagner és társai [49] mind EN AW-2024, mind EN AW-5754 alumínium ötvözet, és PA6.6 

mátrixú, szénszál erősítésű termoplasztikus kompozit lemezek összekötésével 30 MPa 

nyírószilárdságú kötéseket hoztak létre, amíg az EN AW-5754 alumínium lemezek 

felületkezelésével (homokszórással, majd salétromsavban maratással) a kötések 

nyírószilárdságát 58 MPa-ra tudták növelni. Yeh és Hsu [50] kutatásukban szállézerrel 
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előkészített felületű EN AW-5052 típusú alumínium ötvözetet akrilnitril-butadién-sztirol 

(ABS) próbatestekkel kötöttek össze, ezen esetben a kialakított kötés nyírószilárdsága azonban 

elmaradt a várakozásaiktól, valamint a felületelőkészítés kötésszilárdságra gyakorolt hatását 

sem határozták meg. Igazolták azonban, hogy a próbatesteket a kötési folyamat során 

egymáshoz szorító befogókészülék temperálása (60 °C-ra) pozitív hatással volt a kialakított 

kötések nyírószilárdságára.  

Al-Obaidi és Majewski [51] EN AW-6082 típusú alumínium ötvözet és ABS lemezek között 

hoztak létre kötéseket. Az alumínium lemez felületét kémiai maratással készítették elő, 

amellyel durva, porózus felületet kaptak. Vizsgálták az alumínium lemez vastagságának, az 

ultrahangos rezgések amplitúdójának, a kötési időnek, a kötési folyamat során a próbatesteket 

összeszorító erőnek, valamint a polimer lemezen kialakított energiavezetők alakjának hatását a 

kötések szilárdságára. Méréseik alapján az alumínium felületi előkészítése kiemelten fontos, 

enélkül kötés a két vizsgált anyag között nem jött létre. A rezgések amplitúdójának növelésével 

nagyobb, amíg a hegesztési erő és idő, valamint az alumínium vastagságának növelésével 

kisebb nyírószilárdságú kötéseket tudtak létrehozni. A legnagyobb kötésszilárdságot a 

háromszög alakú energiavezetővel érték el.  

Dal Conte és társai [52] EN AW-6061 típusú alumíniumötvözet, valamint 50 

térfogatszázalék szénszövettel erősített, PA6 mátrixú termoplasztikus kompozit lemezek között 

hoztak létre kötéseket ultrahangos kötési eljárással. Vizsgálták többféle, az alumínium felületi 

előkészítésére felhasználható módszer (kémiai: maratás és bevonatolás; mechanikus: 

homokszórás, lézeres abláció, fémalapú 3D nyomtatás és az ún. Grip-Metal eljárás; fizikai: 

plazmakezelés) hatását a kötések szilárdságára. A polimer lemezre préseléssel 0,24 mm vastag 

energiavezetőt alakítottak ki PA6 fóliából. Az alumínium lemez felületi előkészítése után 

megvizsgálták a felület nedvesíthetőségét úgy, hogy a felületre egy desztillált vízcseppet 

helyeztek el, majd megmérték a felület és a vízcsepp között kialakuló kontaktszöget. 

Vizsgálataik alapján kimutatták, hogy a legkisebb kontaktszöget és ezáltal a legjobb 

nedvesíthetőséget plazmakezeléssel, illetve titánt és cirkóniumot tartalmazó (TiZr) bevonat 

készítésével lehet elérni, a legnagyobb szilárdságú kötés viszont a lézeres ablációval 

előkészített, ezáltal megnövelt kötési felületű alumínium és polimer között jött létre.  

Staab és Balle [53] ún. torziós ultrahangos kötési eljárással kötött össze kétféle alumínium 

ötvözetet (EN AW-2198 és EN AW-5024) szénszövet erősítésű PEEK, illetve polifenilén-

szulfid (PPS) mátrixú termoplasztikus kompozitokkal. A kompozitok külső erősítőanyag 

rétegében üvegszálakat alkalmaztak annak érdekében, hogy a kompozitok elektromos szigetelő 

tulajdonságát biztosítsák. Az ultrahangos kötési eljárás során egy speciális szonotródát 

használtak, amely egy körgyűrű mentén hegesztette össze a próbatesteket. A legnagyobb 

kötésszilárdság az EN AW-5024 típusú alumínium és a szénszövet erősítésű PEEK kompozit 

között jött létre. Az EN AW-2198 típusú alumíniumötvözet hőkezelése jelentősen javította a 

kötési folyamat megismételhetőségét (a kötés tönkremeneteléhez tartozó erőértékek szórása 

csökkent), valamint a kötés teherbírását is megnövelte. Az EN AW-5024 típusú 

alumíniumötvözet esetén a hőkezelésnek nincs ilyen hatása. Méréseik alapján igazolták 

továbbá, hogy az alumínium és az üvegszálas erősítőanyag réteg között mechanikai súrlódáson 

alapuló kapcsolat jött létre, amikor a kötési idő meghaladta az 1,8 másodpercet. Ennél rövidebb 

kötési idő esetén az alumínium és a polimer kompozit között csak adhéziós kötés alakult ki. 
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2.2.2. Lézeres kötési eljárás 

A lézeres kötési eljárást fém-polimer kötések létrehozására is elterjedten alkalmazzák  

(1. táblázat), amihez többféle működési elven alapuló lézerhegesztő berendezések állnak 

rendelkezésre. Ezek közül a kutatók körülbelül azonos arányban használtak három, az iparban 

leginkább elterjedt berendezést: diódalézert, szállézert és az ún. Nd:YAG (neodímiummal 

dópolt ittrium-alumínium gránát szilárdtest lézerforrás) lézert. Ezek különböző hullámhosszú, 

de a közeli infravörös elektromágneses sugárzás hullámhossz tartományába (0,8–2,5 µm) eső 

lézersugárzás létrehozására képesek. A publikációk legtöbbször valamelyik ipari 

húzóágazatban (jármű- és űripar, orvostechnika) felhasznált szerkezeti anyagok lézeres 

eljárással történő kötését, valamint az alkatrészek alkalmazhatóságát vizsgálták [54-61]. Fémek 

szempontjából legtöbbször valamilyen alumínium-, acél- vagy titánötvözettel dolgoztak a 

kutatók. Ezzel szemben polimer anyagokból a kutatások körülbelül harmadában 

termoplasztikus mátrixú (általában poliamid alapú) kompozitokat, a fennmaradó esetekben 

pedig a legkülönbözőbb termoplasztikus polimereket használták fel, a PP-től [62, 63] polietilén-

tereftaláton (PET) és polikarbonáton (PC) [64-73] keresztül a poliimidig (PI) és a polivinilidén-

fluoridig (PVDF) [55, 61, 74-78]. 

Gower és társai [62] elsők között bizonyították, hogy EN AW-5182 típusú alumínium és 

termoplasztikus polimer (polipropilén) között létrehozható kötés lézeres kötési eljárással, mind 

pontkötéssel, mind vonalmenti kötési módszerrel, azonban a pontkötés során, a jelentős 

lokalizált hőterhelés miatt a polimer anyag repedezését figyelték meg. Farazila és társai [68] 

EN AW-5052 típusú alumíniumötvözet és PET között hoztak létre kötéseket Nd:YAG lézerrel. 

Méréseikkel bizonyították, hogy a nagy szilárdságú alumínium-PET kötés létrehozásához jóval 

nagyobb energiabevitelre volt szükség, mint acél-PET kötések esetén, amit az alumínium 

nagyobb hővezetési tényezőjével és a lézernyaláb alumínium felületén mérhető, nagymértékű 

visszaverődésével magyaráztak. 

Yusof és társai [79] EN AW-5052 típusú alumínium anodizálásának hatását vizsgálták 

Nd:YAG lézeres hegesztőberendezésen létrehozott EN AW-5052–PET kötések 

nyírószilárdságára. Bizonyították, hogy (Farazila és társai [68] eredményeivel megegyezően) a 

kötések nyírószilárdságára a kötés létrehozása során felszabaduló hőenergia mennyisége van a 

legnagyobb hatással, és ezt méréseik alapján az anodizálással jelentősen növelni tudták. Ezt az 

alumínium anodizált felületén megváltoztatott reflexiós tényezővel, és ezáltal a lézersugárzás 

energiájának jobb elnyelésével magyarázták.  

Zhang és társai [80] foszforsavat tartalmazó oldatban anodizált EN AW-6061 típusú 

alumínium ötvözet és PA6 mátrixú, szénszál erősítésű kompozit próbatestek között alakítottak 

ki kötéseket szállézerrel, majd vizsgálták az anodizálási folyamat idejének hatását a kötések 

nyírószilárdságára. Pásztázó elektronmikroszkópiával megfigyelték, hogy a foszforsavban 

történő anodizálás során az alumínium felületén porózus szerkezetű réteg alakult ki, amelynek 

pórusnagysága az anodizálás idejének növelésével növekedett. 30 percnél hosszabb anodizálás 

nagy pórusméretű (laza szerkezetű), a tömbi alumíniumhoz gyengén kapcsolódó felületi 

bevonatréteg kialakulását okozta, amit a foszforsav erősen korrozív hatásával magyaráztak. 

Felületi érdességmérő készülék segítségével bizonyították, hogy az anodizálás idejének 

növelésével csökkent az átlagos felületi érdesség nagysága, ez pedig a mechanikai kapcsolódás 

elméletének megfelelően kisebb kapcsolódási felületet, így kisebb szilárdságú kötéseket 

eredményezett, ezt a nyíróvizsgálatok eredményei is alátámasztották. Röntgen fotoelektron 
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spektrométer (XPS) segítségével meghatározták azt is, hogy a PA6 mátrixanyag 

karbonilcsoportjában található telítetlen kettős kötés a kötési folyamat során felbomlik, az 

oxigén atom az alumínium bevonatrétegében található, pozitív töltésű, elemi alumínium 

ionokkal elsődleges kémiai kötéssel lép kapcsolatba. Mindezek alapján Zhang és társai azt a 

következtetést vonták le, hogy az anodizált felületű alumíniumötvözet és PA6-CF22 (22 

tömegszázalék szénszálat tartalmazó poliamid) között kialakított kötések nyírószilárdsága függ 

mind a felület érdességétől, mind a folyamat során létrehozott, elsődleges kémiai kötések 

számától, amelyeket az anodizálási folyamattal egy lépésben lehet módosítani.  

Amend és társai [76] EN AW-5182 típusú alumínium és PC között hoztak létre kötéseket 

lézeres (diódalézer, monokromatikus sugárzás), valamint EN AW-5182 alumínium és PA6, 

illetve 30 tömegszázalék üvegszálat tartalmazó poliamid (PA6.6-GF30) között lézeres 

(diódalézer) és indukciós berendezések (polikromatikus sugárzás) együttes alkalmazásával. Az 

alumínium felületi előkészítését Nd:YAG szilárdtestlézerrel, kétféle módon végezték el: az 

egyik esetben félgömb alakú bemélyedéseket, amíg a másik esetben négyzethálós struktúrát 

alakítottak ki. Ezek hatásának vizsgálata mellett a BMW PR308.2 jelű háziszabványának 

megfelelő nyíróvizsgálatokat is végeztek a kötések hosszútávú viselkedésének 

meghatározására, miután a próbatesteket klímakamrában –40 °C és 120°C között, változó 

páratartalom mellett 20 teljes felhevítés-lehűtés ciklus alatt öregítették. PC esetén 

transzmissziós, amíg a PA mátrixú anyagok esetén fémoldali közvetlen melegítéses kötési 

eljárást alkalmaztak. Az alumínium-PC kötések nyírószilárdsága (viszonylag nagy szórás 

mellett) 16 MPa volt a félgömb alakú bemélyedések esetén, amíg 20 MPa volt a négyzethálós 

struktúrájú alumínium lemezek használatakor. A különbséget és a szórásmező nagyságát a 

négyzethálós struktúrában kialakuló több alámetszéssel, valamint a négyzetháló árkaiban, a 

megszilárduló polimer anyag alatt bent ragadó levegőbuborékkal magyarázták. Erősítetlen 

poliamid és a közvetlen melegítéses eljárás alkalmazásával 16 MPa, amíg az üvegszálakkal 

erősített poliamid esetén 20 MPa nyírószilárdságot értek el, továbbá megfigyelték, hogy a 

kötések tönkremenetelét minden esetben a polimer lemezek varrattól távoli részen végbement 

törése okozta. A klímakamrás vizsgálatok során a kötések nyírószilárdsága csökkent, amit a 

polimer anyag öregedésével indokoltak.  

Jung és társai [58] EN AW-5052 alumínium és hosszú, vágott szénszálakkal erősített PA6 

lemezek között hoztak létre kötéseket diódalézer alkalmazásával. A kötések nyíróvizsgálata 

során megfigyelték, hogy az alumínium és a szénszálak között is létrejött kötés. Transzmissziós 

elektronmikroszkópi képek alapján bizonyították, hogy ez a kötés valójában a szénszálak és a 

tömbi alumínium felületén megfigyelhető, nanométeres vastagságú κ-Al2O3 réteg között alakult 

ki.  

Lamberti és társai [81] EN AW-1050A típusú alumínium és PA6.6 lemezek között hoztak 

létre kötést szállézer alkalmazásával. Az alumínium lemezek felületi érdességét kétféle 

módszerrel módosították: impulzus üzemű lézerberendezéssel az érdesség nagyságát növelték, 

valamint anodizálással a felületi érdesség nagyságát csökkentették. Mindkét módszer 

alkalmazása jelentős hatással volt a kötés nyírószilárdságára, azonban összefüggést a felületi 

érdesség nagysága és a nyírószilárdság között nem tudtak kimutatni. FTIR-vizsgálattal 

meghatározták, hogy a nyírószilárdság növekedésének oka az összekötött anyagok között 

kialakuló hidrogénhidas kémiai kapcsolat volt.  
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Heckert és Zaeh [82] EN AW-6082 típusú alumínium ötvözetet, valamint PA6-GF15 

(rövidszál erősítésű), PA6-GF50 (hosszúszál erősítésű), és PBT-GF60 (unidirekcionális (UD) 

szálköteg erősítésű polibutilén-tereftalát) termoplasztikus polimer kompozitokat kötöttek össze 

diódalézer alkalmazásával, az alumínium közvetlen felmelegítésével. Az alumíniumlemezek 

felületén ún. SurfiSculpt eljárással milliméteres, valamint lézeres ablációval mikrométeres, 

illetve nanométeres nagyságrendbe eső felületi struktúrát alakítottak ki. Méréseik alapján, a 

felületi előkészítéstől függetlenül az alumínium – PA-GF15 kötések nyírószilárdsága lett a 

legkisebb, amit a nyírás során ébredő lefejtő terheléssel szemben kevésbé ellenálló, kevés 

üvegszálat tartalmazó kompozit szerkezettel magyaráztak. A legnagyobb nyírószilárdságú 

kötéseket a mikrométeres nagyságrendbe eső, egyben a leggyorsabban előállítható felületi 

struktúrával ellátott alumínium lemezek alkalmazása esetén kapták, amíg a nanoméretű 

struktúrák esetén a PBT-GF60 polimer kompozit alkalmazása bizonyult legjobbnak.  

Zhang és társai [61] hasonló nyírószilárdságot értek el az ún. Surfi-Sculpt eljárással 

előkészített felületű, EN AW-7050 típusú alumínium és rövid szénszál erősítésű PA6 lemezek 

között szállézerrel létrehozott kötések esetén. Az ún. Surfi-Sculpt eljárás során a munkadarab 

felületére fókuszált energianyaláb (kezdetben elektron- [85], ma már leginkább lézernyaláb [86, 

87]) segítségével az anyagot egy pontban megömlesztik, majd az energianyalábot tükrök 

segítségével, nagy sebességgel kimozdítják a fókuszpontból. Ennek hatására, az ömledék 

felületi feszültsége és gőznyomása miatt a megömlesztett anyag követi a nyaláb mozgását, a 

felületen a nyaláb mozgatásának irányában anyagkitüremkedés jön létre. Ezt a lépést egy adott 

pont körül 360°-ban elforogva, többször megismételve a felületen akár 2 mm magasságú 

kiemelkedés (csap) hozható létre, amíg a csap alapja körül bemélyedések vagy lyukak 

keletkeznek (10. ábra). Az eljárás igen gyors, a kialakított csapok növelik a kötési felületet, 

ezáltal a kötések szilárdságát. Zhang és társai méréseik során bizonyították, hogy a kialakított 

felületi alaksajátosságokat a nyíróvizsgálat során nyírás mellett hajlítónyomaték is terheli, a 

kötés tönkremenetelét az alaksajátosságok elnyíródása okozza. Feltételezéseik szerint az 

alaksajátosságok optimalizálásával tovább lehetne növelni ezen kötések nyírószilárdságát.  

 

 

10. ábra - Néhány tipikus, Surfi-Sculpt eljárással kialakított felületi struktúra (a struktúrák mellett 

látható mérőlécek fehér színű jelölései közötti távolság 1 mm nagyságú) [87] 

 

Lambiase és Genna [83] EN AW-5053 típusú, szállézerrel strukturált felületű 

alumíniumötvözet és PEEK között hoztak létre kötéseket diódalézerrel. A kötési zóna 

hőmérsékletét a hegesztési folyamat során termokamerával figyelték meg. Méréseik alapján a 

legnagyobb nyírószilárdságú kötések a PEEK anyag olvadáspontja fölött, 400 °C körül 

készíthetők, rövid besugárzási idő esetén, mivel a túl nagy hőmérséklet, illetve túl hosszú 

besugárzási idő a polimer anyag degradációját és buborékképződést okoz, amely gyengíti a 

kötést. Egy további publikációjukban Lambiase és Genna [84] EN AW-5053 típusú 

alumíniumötvözet és polivinil-klorid (PVC) között hoztak létre kötést diódalézerrel, az 
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alumínium közvetlen felmelegítésével. Előkísérleteik alapján a két anyag kémiailag 

inkompatibilis, ezért az alumínium ötvözet felületén négyzethálós felületi struktúrát alakítottak 

ki szállézerrel. A kötések létrehozása során vizsgálták az alumínium hőmérsékletét 

termokamerával: megfigyelték, hogy a kötési sebességtől függetlenül 100 W lézerteljesítmény 

esetén az alumínium hőmérsékleteloszlása a kötési zónában egyenletes volt, viszont a PVC 

mátrixanyag nem volt képes megfelelően nedvesíteni az alumínium felületét, kitölteni a 

felületelőkészítés során kialakított árkokat. A legnagyobb nyírószilárdságú (átlagosan 15,3 

MPa) kötéseket 200 W lézerteljesítmény és 100 mm/perc kötési sebesség esetén érték el.  

Schricker és társai [88] EN AW-6082 típusú alumíniumötvözet és PA6.6 között hoztak létre 

kötést lézeres kötési eljárással. Az alumínium felületét szállézer segítségével készítették elő, a 

kötés létrehozásának irányába álló, vonalas felületi struktúrát alakítottak ki. Kísérleteik során a 

lézernyaláb mozgatásának sebességét változtatták, és mérték a kötési zóna hőmérsékletét (K-

típusú hőelemmel), valamint a megömlesztett polimer réteg vastagságát. Méréseik alapján a 

kötési sebesség növelésével a kötés maximális teherbírása nem, de tönkremenetelének módja 

megváltozott: kis sebesség (2 mm/s) esetén a kötés rideg töréssel ment tönkre, amíg nagyobb 

mozgatási sebesség (6 mm/s felett) esetén a kötés szívós viselkedést mutatott. Ezt a jelenséget 

a polimer kisebb felmelegedésével, gyorsabb lehűlésével, az amorf anyagrészek arányának 

növekedésével magyarázták. Néhány további kötést a PA6.6 üvegesedési hőmérséklete feletti 

hőmérsékleten (155 °C-on) klímakamrában 1–7 napig hőkezelték. Méréseik alapján a kötések 

szilárdsága már egy napnyi hőkezelés után jelentősen, a felére csökkent, ezt a hőkezelés során 

fellépő hidegkristályosodással, és ebből kifolyólag a PA ridegedésével magyarázták. Az 1 

napnál hosszabb időtartamú hőkezelés már nem befolyásolta a kötés szakítószilárdságát.  

Al-Sayyad és társai [89] impulzusüzemű, Nd:YVO4 típusú (neodímiummal dópolt ittrium-

ortovanadát) szilárdtestlézerrel előkészített felületű, EN AW-1050 típusú alumíniumötvözet és 

PA6.6 lemezek között hoztak létre kötést szállézerrel. Vizsgálták különböző felületelőkészítési 

paraméterek hatását a kialakított kötés nyírószilárdságára: lineáris összefüggést mutattak ki a 

kötések maximális nyíró teherbírásának és a felületelőkészítés során alkalmazott lézersugárzás 

impulzusainak frekvenciája között, ami kihatással volt a kötési felület nagyságára is.  

2.3. ADHÉZIÓ ÉS FELÜLETI ELŐKÉSZÍTÉSI MÓDSZEREK 

2.3.1. Az adhézió és fontossága 

Alkatrészek ragasztással, illetve hegesztéssel történő egyesítésekor a kötési felületek 

megfelelő előkészítése (tisztítása, strukturálása) az alapanyagtól függetlenül jelentősen 

befolyásolja a kötés szilárdságát, teherbírását. Ragasztás esetén kiemelten fontos a felületek 

nedvesíthetősége és a ragasztóanyag felületi feszültsége, amelyek meghatározzák az adhéziós 

kapcsolatot a ragasztóanyag és a ragasztott felületek között. Eltérő szerkezeti felépítésű 

anyagok, így fém-polimer kötések hegesztéssel történő létrehozásakor csak a polimer anyag 

kerül megömlesztésre, emiatt a fém-polimer határfelületen adhéziós kapcsolat alakul ki [6].  

Az adhézió két, egymással érintkezésbe hozott felület között alakul ki a fizikai és kémiai 

kölcsönhatások összességének hatására, és lehetővé teszi a terhelés átadását egyik felületről a 

másikra. Az adhézió leírására többféle elmélet is létezik, a valóságban lezajló folyamatok ezek 

kombinációjával magyarázhatók, jellemezhetők [6, 90, 91]. Az elméleteket a saját szerkesztésű 

11. ábrán az adhéziót kialakító hatásmechanizmus mérettartományai (szintjei) szerint 

csoportosítva mutatom be. 
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11. ábra - Az adhéziót magyarázó elméletek csoportosítása 

 

Mechanikai kapcsolódás elmélete 

Adhéziós mechanikai kapcsolódás alatt a két anyag határfelületén, a felületi struktúrákban 

(barázdákban, pórusokban, érdességi árkokban) kialakuló mikroszkopikus méretű, alakzáró 

kötések összességét értjük. Ez az elmélet az adhézió kialakulását mikroszintű folyamatokkal 

magyarázza. Megfelelő nyomás és hőmérséklet fennállásakor a hegesztés során a polimer 

anyag ömledék állapotba kerül, viszkozitása lecsökken, nedvesítőképessége megnő, a fém 

alkatrész felületi egyenetlenségeit kitölti. Az elmélet szerint az adhézió erőssége a felületi 

érdesség (és ezáltal a kötésben részt vevő felület nagyságának) növelésével javítható, ez a 

specifikus adhéziós mechanizmusok hatását is megnöveli. Azonban egy bizonyos érdességi 

érték elérése esetén az érdességi árkok már olyan mélységet érnek el, amelyet a polimer nem 

képes teljesen kitölteni, a fém és polimer közé bezárt levegőbuborékok pedig hibahelyként 

viselkednek, csökkentik a kötés szilárdságát. Ez az elmélet azonban az adhézió jelenségének 

csak egy részét magyarázza meg, hiszen az adhézió teljesen sima felületek közt is kialakulhat, 

továbbá a felületi egyenetlenségeknek csak töredéke rendelkezik olyan geometriával, ami az 

alakzárást lehetővé teszi [90, 91]. 

Specifikus adhéziós elméletek 

Az adhéziót az alakkal záró mechanikai kapcsolódás mellett egyéb folyamatokkal 

magyarázó specifikus elméleteknek 6 típusa van, a gyakorlatban az adhézió ezek 

kombinációjával jön létre. 

A polarizációs elmélet az adhéziót nano-, illetve pikoszintű folyamatokkal magyarázza, 

eszerint adhézió poláros molekulákkal vagy molekulacsoportokkal rendelkező anyagok között 

jöhet létre. Amennyiben a poláros csoportok elég közel kerülnek egymáshoz, akkor közöttük 

dipólus kölcsönhatás, illetve a felületen található atomok között akár másodlagos kötés 

(hidrogénhíd) is létrejöhet. Ez az elmélet nem ad magyarázatot az apoláros anyagok között 

kialakuló adhéziós kapcsolatra [90-92].  

Az elektrosztatikus kölcsönhatás elmélete az adhézió létrejöttét mikro-, illetve makroszintű 

folyamatok eredményeként határozza meg: eszerint potenciálkülönbség, ennek hatására pedig 

töltésszétválás és elektrosztatikus kölcsönhatás jön létre két, megfelelő közelségben lévő anyag 

között. Ez az elmélet nem ad magyarázatot az azonos szerkezeti anyagosztályba tartozó 

anyagok között kialakuló adhézióra [90-92].  
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A diffúziós elmélet alapja az egymással kapcsolatba kerülő anyagok molekuláinak vagy 

molekulaszegmenseinek kölcsönös diffúziója, amely megfelelő hőmérsékleten, kompatibilis 

anyagok között megy végbe. Ezen elmélet szerint az adhézió szintén mikro-, illetve 

makroszintű folyamatok eredményeként jön létre, azonban önmagában nem magyarázza a fém 

és polimer anyagok között létrehozható kötések kialakulását [90-92].  

A termodinamikai elmélet szerint a jó adhézió előfeltétele az anyagok között kialakuló jó 

nedvesítés, ezt a másodrendű kémiai kölcsönhatások és az összekötendő anyagok felületi 

energiája befolyásolja. Az elmélet szerint két anyag között fellépő adhézió akkor erős, ha azok 

határfelületi energiája közel azonos, illetve ha az anyagok szerkezetét felépítő kémiai kötés 

ugyanolyan típusú. Ez az elmélet az adhéziót nano-, illetve pikoszintű folyamatokkal 

magyarázza. A polimerek és a fémek felületi energiája és az anyagszerkezetük kialakítását 

biztosító elsőrendű kötéstípus is eltérő, ezért az adhézió korlátozott, a polimerek a fémeket és 

a fémoxidokat általában rosszul nedvesítik [90-92].  

A kémiai kötések elmélete alapján az adhézió nagyságát számottevően megnöveli, ha két 

felület között elsődleges (kovalens) kémiai kötések is kialakulnak. Fém és polimer anyagok 

között ilyen kötés a polimer funkciós csoportjai (elsősorban karbonil és karboxil csoportok) és 

a fém atomjai vagy a fémfelületen található oxidok között alakulhatnak ki, ekkor ún. fém-

szerves komplex vegyületek jönnek létre. Ez az elmélet szintén nano-, illetve pikoszintű 

folyamatokkal magyarázza az adhéziót [90-93].  

A gyenge határréteg elméletet is a specifikus adhéziós elméletek közé szokás sorolni, 

azonban ez az elmélet az elméleti (számítható) és a valóságban mérhető adhéziós erők közötti 

különbséget magyarázza. Eszerint a tönkremenetelt az összekötött anyagok között, az egyik 

anyag határfelületének közelében található gyenge határréteg leválása okozza. Ez kialakulhat a 

felületen visszamaradt szennyezőanyagok és/vagy nedvesség; a fémhez rosszul kötődő, 

könnyen leváló oxidréteg; illetve fém-polimer kötéseknél a hőhatásövezetben megváltozott 

anyagtulajdonságok miatt; továbbá a határfelülethez közeli, töltő- és/vagy adalékanyagban dús 

réteg határán is. Ez az elmélet mikroszintű folyamatokkal magyarázza az adhéziót [90-92]. 

2.3.2. Az adhézió javításának lehetőségei 

A fémek felületét normál atmoszferikus körülmények között mindig egy vékony oxid- és 

szennyeződésréteg, illetve a levegőből lecsapódott vízpára borítja, ezért kötések létrehozása 

előtt az összekötendő felületeket tisztításnak, zsírtalanításnak vetik alá. A fém felülethez közeli 

rétege szerkezetileg különbözik a tömbi anyagtól, deformált, belső feszültségekkel terhelt 

szövetelemekből áll (12. ábra), így gyenge határrétegként viselkedik, az adhéziót gyengíti, 

megfelelő felület-előkészítési módszerrel azonban ennek hatása csökkenthető [6, 94]. 

 
12. ábra - Fémek felületének szerkezete [6] 
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A fémek felületét többféle okból szokás a kötés létrehozása előtt előkészíteni, a felületi 

struktúrát megváltoztatni: nagyobb felületi érdesség kialakításával (érdesítéssel) nagyobb 

potenciális kötési felület hozható létre, ami az adhézió mechanikai kapcsolódás elméletének 

megfelelően növeli a kötés szilárdságát; a felületen ragadt szennyezőanyagok, vízpára 

eltávolításával a kötési felület molekuláris összetétele és szerkezete beállítható, stabil oxidréteg 

hozható létre; továbbá megváltoztatható a felületi feszültség értéke (a felület nedvesíthetősége) 

is. A polimerek kötés előtti felületkezelésének célja legtöbbször az aktív, poláros illetve 

funkciós csoportok számának (a polimer felületi energiájának) növelése [92, 94]. 

A felületelőkészítési módszereket az irodalom hatáselvük szerint kémiai vagy fizikai 

csoportba osztja, én azonban az eljárásokat a felületi alaksajátosság (nano, mikro és makro 

mérettartományba eső geometriai alakzatok a fémfelületen) létrehozásának módja szerint 

rendszerezve, saját felosztási elv alapján mutatom be: anyag felhordásán, felépítésén (additív); 

leválasztásán, lebontásán (szubtraktív); valamint áthelyezésén (felületmódosítás) alapuló 

eljárásokat különböztetek meg (13. ábra). Ebben a fejezetben, a dolgozatom témájának 

megfelelően az alumínium ötvözetek és polimerek elterjedten alkalmazott felületkezelési 

eljárásait mutatom be.  

2.3.3. Leválasztó (szubtraktív) felületelőkészítési módszerek 

A leválasztó, fizikai hatáselvű eljárások alkalmazásának célja fém-polimer kötések esetén 

felületi mintázat vagy struktúra kialakítása, sőt akár nagyobb felületi érdesség és ezáltal 

nagyobb kötési felület kialakítása, amelyekbe az adhézió mechanikai kapcsolódás elméletének 

megfelelően a megömlesztett polimer jól bele tud folyni, ott alakkal záró kötéseket tud 

kialakítani [95]. A leválasztó felületelőkészítési módszerek a különböző acéloknál, illetve titán 

ötvözeteknél emellett jól alkalmazhatók a felületi oxidréteg eltávolítására, valamint a felület 

edzésére, keményítésére is [96-98]. Az iparban is elterjedten használt eljárások közé tartoznak 

a fém és abrazív anyagok nagy sebességgel történő ütköztetésén alapuló módszerek, 

amelyeknél az abrazív anyagok mérete és anyaga széles skálán változtatható (homokszórás, 

sörétezés acél-, alumínium-, kerámia- vagy üveggyöngyökkel vagy -golyókkal, tűpisztollyal 

történő felületkezelés). További eljárások a felület mechanikai érdesítésén, csiszolásán 

(csiszolás csiszolópapírral, lamellás és szövetkoronggal, szálcsiszolás, köszörülés) alapuló, 

valamint a felületi struktúra mikro, vagy akár makro mérettartományban történő módosításán 

alapuló módszerek (lézeres felületelőkészítés és edzés; valamint lézeres felületmegmunkálás - 

14. ábra, ún. lézeres abláció) [95, 96, 98-104].  
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14. ábra - 0,5 mm vastag acélfólia lyukasztása vákuumban, lézeres felületmegmunkálással, nano- (a), piko- 

(b) és femtoszekundum (c) időtartományba eső lézerimpulzusokkal [103] 

 

Anagreh és Al Robaidi [105] publikációjukban ívkisüléses felületelőkészítési módszer 

folyamatparamétereinek alumínium felület nedvesíthetőségére, valamint ragasztással készített 

alumínium-térhálós szerkezetű kompozit próbatestek nyírószilárdságára kifejtett hatását 

vizsgálták. Az elért kötésszilárdság növekedést a megnövekedett kötési felülettel, a szerves 

szennyezőanyagok, valamint a felületi magnézium-oxid réteg eltávolításával magyarázták.  

Wu és társai [106] lézeres ablációval (Nd:YAG lézerberendezéssel) előkészített felületű, EN 

AW-6022 típusú alumíniumötvözet saját anyagával történő ragasztása során létrehozott kötések 

nyírószilárdságát vizsgálták. Bizonyították, hogy a lézeres ablációval az alumínium felületéről 

a szennyeződések eltávolíthatók, illetve megfelelően nagy energiasűrűségű lézernyaláb 

alkalmazása esetén a felület érdesíthető, a kötési felület ezáltal megnövelhető. Ez az adhézió 

mechanikai kapcsolódásának elmélete értelmében a kötés szilárdságát is növeli, amit 

nyíróvizsgálatokkal is igazoltak. SEM vizsgálatokkal és XPS analízissel kimutatták, hogy a 

nagy energiasűrűségű lézernyaláb megváltoztatta az alumínium felületi rétegének szerkezetét: 

a természetes úton kialakuló oxidréteg megvastagodott, homogén szerkezetű lett.  

Kuznetsov és társai [107] impulzus üzemű szállézerrel, lézeres ablációval felületkezelt 

alumíniumötvözet (AlMg6) felületének nedvesíthetőségét (a peremszög nagyságát) vizsgálva 

megfigyelték, hogy közvetlenül a felületi előkészítés után az alumínium felülete szuperhidrofil 

tulajdonságú lett, a felületre elhelyezett desztillált vízcsepp majdnem teljesen szétterült a kezelt 

felületen. Ez a nagyon jó nedvesíthetőség méréseik alapján a kialakított struktúrák felületi 

sűrűségétől függött, mértéke pedig az időben exponenciálisan csökkenő tendenciát mutatott.  

Ngo és társai [108] Nd:YAG lézerrel előkészített felületű, ötkilences tisztaságú alumínium 

nedvesíthetőségét vizsgálták: 200 °C-on, 5 órán keresztül kemencében hőkezelt minták esetén 

szuperhidrofób felületet kaptak, amíg 2 órán keresztül, forrásban lévő vízben kezelt alumínium 

esetén szuperhidrofil tulajdonságú, ún. kváziböhmites (AlO(OH)) nanostruktúra alakult ki a 

felületen. A böhmit, más néven alumínium-oxid-hidroxid szerkezetéből adódóan jól 

diszpergálható vizes közegekben, az ettől némileg eltérő szerkezeti felépítésű kváziböhmit 

pedig néhány vízmolekulát képes AlO(OH) egységenként megkötni, ez biztosítja hidrofil 

tulajdonságát. Ez utóbbi anyagot – például Karger-Kocsis és Lendvai [109], valamint 

Khorasani és társai [110] publikációi alapján – termoplasztikus polimerek vagy térhálósítható 

gyanták mechanikai tulajdonságainak megváltoztatására is fel lehet használni.  
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2.3.4. Felépítő (additív) felületelőkészítési eljárások 

A felépítő felületelőkészítési eljárások csoportjába azon módszereket soroltam be, amelyek 

használatával a kezelt felületen külső, megfelelő mértékben adagolt anyagforrás beépítésével, 

megmunkálásával alakítható ki geometriai alaksajátosság.  

Az ún. CMT (cold metal transfer, hideg anyagátvitel fogyóelektródás ívhegesztéssel) eljárás 

a fogyóelektródás ívhegesztés egy speciális változata, amelynek során a fogyóelektródát 

precízen adagolják (nem csak előre tolják, de vissza is húzzák amennyiben szükséges), ezáltal 

a hőbevitel csökkenthető, továbbá a fogyóelektródáról leváló olvadt fémcseppek erőteljes 

fröcskölése megszüntethető. A CMT módszer előnye, hogy az eljárás fröcskölésmentes, ezáltal 

a költséges és időigényes utólagos megmunkálási munkafázisok elhagyhatók; vékony, hőre 

érzékeny fémlemezek is jól hegeszthetők; valamint akár felületi struktúra létrehozására is 

alkalmas [111, 112]. A CMT eljárást eddig leginkább ragasztással, illetve vákuuminjektálás 

során, in-situ létrehozott fém-polimer kötések esetén használták [113-115]. Graham és társai 

alumínium és üvegszövet erősítésű, epoxigyanta mátrixú kompozit közötti kötés in-situ 

létrehozása során 20 MPa nyírószilárdságot értek el CMT eljárással kialakított fémtüskék 

alkalmazásával, amelyek vizsgálataik alapján behatoltak az üvegszövet rovingjai közé a 

vákuuminjektálás során [116]. 

Az ún. szelektív lézeres szinterezés (SLS, DMLS) egy közvetlen gyártási eljárás, amelynek 

során a finom porrá őrölt alapanyagot (egyaránt lehet kerámia-, termoplasztikus polimer- vagy 

fémpor) lézersugárzás alkalmazásával rétegenként összeolvasztva alakítható ki a termék. 

Parkes és társai [117] titánötvözet felületén DMLS eljárással kialakított csapok (15. ábra) és 

UD szénszálakkal erősített térhálós kompozit között hoztak létre kötéseket ultrahangos kötési 

eljárással, valamint a fém felületének lézeres előkészítésével. Méréseik alapján az így 

elkészített kötés nyírószilárdsága majdnem hétszer, tönkremenetelhez tartozó deformációja 

négyszer nagyobb volt a nem kezelt felületű, csapokkal meg nem erősített referencia kötések 

értékeihez viszonyítva. 

 

 
15. ábra - Fém alkatrész felületén DMLS eljárással kialakított csapok [117]  

 

A frissen megmunkált alumínium felületén megtalálható fémtiszta, kémiailag nagyon 

reakcióképes alumínium a levegő oxigénjével gyakorlatilag azonnal reagál, nanométeres 

vastagságú, viszonylag stabil felületi oxidfilmet hozva létre. Ennek megvastagítására, további 

stabilizálására többféle additív kémiai módszer áll rendelkezésre. 

Alumínium alkatrészek felületét a közelmúltig elterjedten kezelték ún. kromátozással, 

amelynek során az alkatrészt króm(III), illetve króm(VI) ionokat tartalmazó vízfürdőbe 

20 mm 
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helyezték, amiben az alumínium felületére csapadékréteg vált ki. Egy másik lehetséges módszer 

a savas vagy lúgos oldatokkal, akár emelt hőmérsékleten végzett, bemártással történő ún. 

átalakításos (konverziós) rétegképzés, amelynek során az alumínium vékony felületi 

oxidrétegének összetétele megváltozik és vastagsága megnövekszik, ellenálló felületi 

bevonatréteg jön létre. A természetvédelmi és egészségügyi szabályozásoknak megfelelően a 

karcinogén hatású krómionokat felhasználó pácolási eljárások alkalmazása ma már tiltott, 

emiatt változatos ionösszetételű, krómmentes pácoló-kezelőfürdők kifejlesztése jelenleg is 

intenzíven folyik [95, 118]. 

Az ún. eloxálási folyamat során az alumínium alkatrészt egyenáramforrás pozitív pólusára 

(anódjára) kapcsolják, majd vízbázisú, elektrolitokat tartalmazó oldatba merítik. Az elektrolízis 

hatására az alumínium felületén adszorbeálódott vízmolekulák oxigén atomja negatív töltésűvé 

válik, leszakad a hidrogén atomokról és az oxidrétegen keresztül a tömbi alumínium irányába 

vándorol, ahol pozitív töltéssel rendelkező, elemi alumínium atomokkal kapcsolatba lépve 

megvastagítja a felületi oxidréteget (mindeközben a tiszta alumínium mennyisége némileg 

csökken, továbbá hidrogéngáz fejlődik a vízmolekulák bontása során). Az alkalmazott elektrolit 

összetételétől és a kezelési időtől függ az oxidréteg vastagsága és felületi érdessége: kénsav, 

illetve oxálsav segítségével 30–500 µm vastagságú bevonatréteg, amíg foszforsav 

alkalmazásával vékonyabb, de kisebb felületi érdességű (elektrokémiailag polírozott) oxidréteg 

alakítható ki [95, 118, 119]. 

Yusof és társai [79] kénsavat tartalmazó oldatban anodizált, illetve hengerelt felületű 

alumínium (EN AW-5052), valamint PET próbatesteket kötöttek össze lézeres pontkötéssel, 

impulzusüzemű Nd:YAG lézerberendezés segítségével, majd vizsgálták a felületelőkészítés 

hatását a kialakult varratok szélességére, valamint nyírószilárdságára. Pásztázó 

elektronmikroszkóppal igazolták, hogy az anodizált alumínium próbatestek felületén 10 µm 

vastag bevonatréteg alakult ki, a lézeres kötési eljárás során pedig nagyobb kötési felület jött 

létre, ezáltal az alumínium-PET kötések nyírószilárdsága is nagyobb volt a hengerelt felületű 

alumínium-PET kötésekhez képest. Zhang és társai [80] foszforsavat tartalmazó oldatban 

anodizált alumínium (EN AW-6061) és PA6-CF22 termoplasztikus mátrixú, szénszál erősítésű 

kompozit próbatestek között alakítottak ki kötéseket szállézerrel, majd vizsgálták az anodizálási 

folyamat idejének hatását a kötések nyírószilárdságára. Pásztázó elektronmikroszkóppal 

megfigyelték, hogy a foszforsavban történő anodizálás során az alumínium felületén porózus 

szerkezetű réteg alakult ki, amelynek pórusnagysága az anodizálás idejének növelésével 

növekedett. 30 percnél hosszabb anodizálás nagy pórusméretű (laza szerkezetű), a tömbi 

alumíniumhoz gyengén kapcsolódó felületi bevonatréteg kialakulását okozta, amit a foszforsav 

erősen korrozív hatásával magyaráztak. Felületi érdességmérő készülék segítségével 

bizonyították, hogy az anodizálás idejének növelésével csökkent az átlagos felületi érdesség 

nagysága, ez pedig a mechanikai kapcsolódás elméletének megfelelően kisebb kapcsolódási 

felületet, így kisebb szilárdságú kötéseket eredményezett, ezt a nyíróvizsgálatok eredményei is 

alátámasztották. XPS berendezés segítségével meghatározták azt is, hogy a PA6 mátrixanyag 

karbonilcsoportjában található telítetlen kettős kötés a kötési folyamat során felbomlik, az 

oxigén atom az alumínium bevonatrétegében található, pozitív töltésű, elemi alumínium 

ionokkal elsődleges kémiai kötéssel lép kapcsolatba. Mindezek alapján Zhang és társai azt a 

következtetést vonták le, hogy az anodizált felületű alumíniumötvözet és PA6-CF22 között 

kialakított kötések nyírószilárdsága függ mind a felület érdességétől, mind a folyamat során 

létrehozott, elsődleges kémiai kötések számától, amelyeket az anodizálási folyamattal egy 
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lépésben lehet módosítani. Lamberti és társai [81] foszforsavat tartalmazó oldatban anodizált, 

EN AW-1050A típusú alumíniumötvözet, valamint PA6.6 próbatestek között hoztak létre 

kötést szállézer segítségével, azonban az anodizálás hatására lecsökkent felületi érdesség és a 

kötések nyírószilárdsága között nem találtak összefüggést, FTIR méréseik alapján a kötések 

szilárdságát a kapcsolódási felületen kialakult másodlagos (hidrogénhidas) kölcsönhatások 

biztosították. 

Alumínium (továbbá acél és titán ötvözet) alkatrészek felületi adhéziójának módosítására az 

ún. szol-gél módszert is elterjedten alkalmazzák, amelynek során az alkatrész felületére 

fémoxidokat tartalmazó, gél állapotú anyagot visznek fel. Ez közbeiktatott rétegként elősegíti 

az elsődleges kémiai kapcsolatok kialakulását a fém és a ragasztóanyag között [119]. Ennek 

hatását fém és termoplasztikus polimer között lézeres eljárással létrehozott kötések 

szilárdságára még nem vizsgálták, feltételezhetően azért, mert a szol-gél anyagok az iparban 

elterjedten használt ragasztóanyagokhoz lettek kifejlesztve, ezek funkciós csoportjaihoz 

képesek megfelelően kapcsolódni.  

A különböző fizikai (PVD) és kémiai (CVD) gőzfázisú leválasztási eljárásokat 

egykomponensű, fémtiszta felületi rétegek előállítására az iparban elterjedten használják, 

csakúgy, mint az ún. termikus szórást [99]. Azonban ezek fém-polimer kötések előállításakor 

történő felhasználhatóságáról eddig kevés információ áll rendelkezésre: mindkét hivatkozott 

publikációban a PVD, CVD eljárásokkal üveg felületére kialakított fémréteget az üveg polimer 

anyaggal történő összekötésének érdekében hozták létre [120, 121]. 

2.3.5. Felületmódosító eljárások 

A felületmódosító eljárások csoportjába azokat a módszereket sorolom be, amelyek 

használatakor a kezelt felületen az alkatrész saját anyagából, a geometria megváltoztatásával 

alakítható ki alaksajátosság, amelyekkel alakkal záró kötés hozható létre (pl. Surfi-Sculpt 

eljárás). Lehetőség van emellett a felületi alaksajátosságok geometriájának megtartása mellett, 

a felületen található molekulák tulajdonságainak megváltoztatásával, továbbá az adhéziót 

növelő molekulák beépítésével növelni a felület nedvesíthetőségét (pl. atmoszferikus vagy 

koronakisüléses plazmakezelés [122]).  

A felületek plazmakezelése széles körben alkalmazott eljárás, amelynek során a plazmát 

alkotó pozitív és negatív töltésű ionok, gyökök, gerjesztett részecskék, elektronok szilárd testek 

felületével lépnek kölcsönhatásba, ami miatt megváltozhat a felület nedvesíthetősége és 

adhéziós tulajdonságai, kémiai reaktivitása, biokompatibilitása stb. [99]. Plazmakezeléssel a 

felületen található, szénhidrogén alapú szennyezőanyagok is eltávolíthatók. Bónová és társai 

[123] publikációjukban XPS vizsgálatokkal igazolták, hogy a légköri nyomású 

plazmakezeléssel kezelt EN AW-3105, illetve EN AW-1050A típusú alumínium ötvözetek 

felületén alumínium-hidroxid és alumínium-oxid-hidroxid (kváziböhmit) molekulák alakultak 

ki, amelyek a felület hidrofil tulajdonságát, ezáltal jó nedvesíthetőségét biztosították. Muñoz és 

társai [124] EN AW-2024 típusú alumíniumötvözet felületét argon védőgáz közegben 

plazmakezelték, majd PMMA anyaggal bevonatolták. Az alumínium felületi 

nedvesíthetőségének növekedését a felületre elhelyezett vízcseppek peremszögének mérésével 

igazolták, továbbá XPS vizsgálatokkal kimutatták, hogy az alumínium felületén Al2O3 

molekulák jelentek meg a plazmakezelés hatására, amelyek a PMMA anyag metoxi-

csoportjaival ionos kötésbe lépve nagy szilárdságú alumínium-polimer kötést hoztak létre. 
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Polimerek felületelőkészítése 

A fémek mellett a polimerek esetén is szokás az összekötendő felületeket a kötés létrehozása 

előtt megtisztítani, zsírtalanítani, amíg a felületkezelések célja a kötés kialakítására alkalmas 

felület és a poláros funkciós csoportok számának, és ezáltal a polimer felületi energiájának 

növelése. Ez megvalósítható egyrészt az alumínium kémiai előkészítésénél tárgyalt oldatba 

mártásos kémiai eljárással, valamint a polimer kémiai felépítésének, összetételének 

módosításával (adhéziót elősegítő anyagok, molekulák adagolása a monomerhez) [90, 119, 

125], azonban sokkal elterjedtebben használnak fizikai felületelőkészítési módszereket: abrazív 

felületkezelést (például homokszórást, csiszolást), lángkezelést, koronakisüléses vagy 

kisnyomású plazmakezelést, ultraibolya vagy lézersugárzást [7, 90, 119, 126, 127]. 

2.4. ALUMÍNIUM-POLIMER KÖTÉSEK MINŐSÍTÉSÉNEK MÓDSZEREI ÉS A KÖTÉSEK 

ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 

A publikációk többségében (eljárástól függetlenül) átlapolt alumínium-polimer kötéseket 

hoztak létre, ezeket a legtöbb esetben kvázi-statikus nyíróvizsgálatokkal minősítették. Néhány 

friss publikációban [128-130] acél-polimer és titánötvözet-polimer kötéseket már 

fárasztóvizsgálatnak is alávetettek, azonban legtöbbször csak az eljárás egyes paramétereinek 

hatását vizsgálták a kötés kifáradási tulajdonságaira, nem vették figyelembe a polimer alkatrész 

anyagtulajdonságait (pl. kúszási hajlam, mikroszerkezet hatása a mechanikai tulajdonságokra). 

Ipari felhasználhatóság szempontjából kiemelten fontos a fém-polimer kötések dinamikus 

gerjesztésre való válaszának és csillapítási tulajdonságainak felmérése, amelyek 

meghatározására a feldolgozott irodalmi források alapján eddig nem történtek vizsgálatok.  

A mechanikai vizsgálatok után gyakran vizsgálták a kötési felületet optikai, illetve kémiai 

feltérképező vizsgálatokkal. Pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) legtöbbször az alumínium 

felületi alaksajátosságai és a polimer között kialakult kötés típusát határozták meg (adhéziós, 

illetve alakkal záró), valamint a kötési felületet vizsgálták. Elektrondiszperzív spektrometriával 

(EDS) a kötés tönkremenetele után az alumínium, illetve a polimer alkatrész felületén az 

atomok eloszlását vizsgálták [58, 131-134]. Röntgendiffrakciós vizsgálattal (XRD) 

meghatározták, hogy az összekötött anyagok határfelületén, a különböző szerkezeti felépítésű 

anyagok között molekuláris vagy mechanikai kötés jött létre [131, 132]. Acél-polimer és titán-

ötvözet-polimer kötések esetén végeztek továbbá XPS vizsgálatot a kötési felületen kialakult 

molekulák azonosítására is [54, 135-138]. 

A járműipar egyik fontos célja a költségcsökkentés, amelyet például acél helyett kis sűrűségű 

alumínium, illetve polimerek, polimer kompozitok alkalmazásával érnek el [139, 140], továbbá 

a különböző szerkezeti felépítésű anyagokat (alumíniumot és polimereket) modern, 

automatizálható, hozaganyagot nem igénylő kötési módszerekkel (például lézeres, vagy 

ultrahangos kötési eljárással) erősítik egymáshoz [26, 141, 142]. Ilyen anyagok és kötési 

módszerek alkalmazásával a járműössztömeg növekedésének üteme lecsökkenthető, mind az 

alkatrészek előállítása, mind a jármű üzemeltetése kisebb vagy változatlan energiabefektetéssel 

valósítható meg. Egy autóipari beszállítók által elnyert Európai Uniós pályázatban [142] a 

Renault Twingo típusú gépjármű hátsó lámpatestjében az áramköröket és az izzók foglalatát 

tartalmazó tartóelemet lézeres eljárással kötötték össze az addig alkalmazott szegecselés 

helyett. Egy általános autóipari felhasználásra szánt ülés egyes fém részegységeit cserélték 

polimer kompozit anyagúra, majd ezeket a fennmaradó acél elemekhez lézeres eljárással 
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kötötték hozzá (16. ábra). Továbbá egy alumínium ajtószerkezetbe üvegszállal erősített, PA6 

mátrixú termoplasztikus kompozitból készült merevítő kereszttartót rögzítettek lézeres kötési 

eljárással. 

 

16. ábra - Termoplasztikus polimer kompozit és acél szerkezeti elemek összekötése lézeres kötési eljárással 

egy új típusú jármű ülés létrehozása során [142] 

 

A közelmúltban olyan tárolószerkezet tervezésére is igény mutatkozott, amely az önvezető 

autók vezérléséhez elengedhetetlen radarkészülék befoglalására alkalmas, fém és polimer 

alkatrészekből állítható össze és akár a gépjármű motorterébe is elhelyezhető. A szerkezettel 

szemben támasztott legfőbb követelmények, hogy a ciklikus hőterhelésnek, vegyszereknek és 

nedvességnek jól ellenálljon és a radar rádióhullámait csak megadott irányban engedje terjedni. 

Az autóipar sorozatgyártási igényét figyelembe véve a megfelelően kiválasztott fém és polimer 

alkatrészek egyesítése ezen tárolószerkezet esetén is lézeres vagy ultrahangos kötési eljárással 

oldható meg legegyszerűbben. 

Az orvostechnikában, az emberi testbe beépíthető implantátumok gyártása során 

alkalmaznak biokompatibilis fém és polimer anyagokat. Kutatások folynak fémből készült, 

funkcionális mikro-elektromechanikai alkatrészek polimer tartószerkezetben történő 

gazdaságos és biztonságos rögzítése érdekében. Ilyen alkatrészek például szívritmus-

szabályozók, az ún. cochleáris implantátumok, az epilepszia kezelésére alkalmazott 

idegstimulátorok, valamint olyan jövőbemutató eszközök, mint például a látást javító, a 

szemlencse elé beültethető és az agyi idegpályákra kapcsolható implantátumok. Ez utóbbi 

esetén Herfurth és társai [143] szerint szintén a lézeres kötési eljárás mutat potenciált, mivel 

mikro mérettartományban is megbízhatóan használható, akár pontszerű kötés is létrehozható, 

miközben az összekötött anyagok hőterhelése kicsi.    

2.5. A SZAKIRODALOM KRITIKAI ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA 

A fémek és polimerek, valamint polimer kompozitok között létrehozható kötések kutatása 

már az 1980-as évek végén megindult, köszönhetően főleg a repülőgép- és űripar fejlődése 

során felmerült új követelményeknek, mint például tömegcsökkentés a szerkezet 

szilárdságának megtartása mellett. Ennek egyik módja polimer, vagy polimer kompozit 

alkatrészek, valamint acél helyett alumínium ötvözetek használata. Ezzel párhuzamosan terjedt 

el az ún. integrált alkatrészek alkalmazása, amelyekben elsődleges szerepet kapott a fém és 

polimer alkatrészek összekötése. 
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A fém-polimer kötések kutatása az utóbbi években jelentős lendületet kapott. Az évtizedek 

óta elterjedten használt csavarozást és a ragasztást hátrányaik (tömegnövelés, kötés 

létrehozásához szükséges többletidő) miatt egyre inkább felváltják a jól automatizálható, gyors, 

reprodukálható kötések létrehozására alkalmazott modern eljárások, mint a lézeres és az 

ultrahangos kötési módszerek. 

A fém-polimer kötésekhez kapcsolódó kutatások legtöbbször laborméretűek, egy-egy 

konkrét anyagpárra és eljárásra vonatkozó probléma feltárását mutatják be anélkül, hogy a 

kapott eredményeket érdemben elemeznék, anyagtudományi oldalról megmagyaráznák, 

alátámasztanák, vagy rendszerbe illesztenék. A polimer anyagok tulajdonságainak, úgy mint 

molekuláris felépítés, molekulatömeg, kristályosság foka stb., és a fém-polimer határfelületen 

kialakuló kölcsönhatásnak véleményem szerint jelentős befolyása van a kötések 

tulajdonságaira, ezen hatások mélyebb feltárására viszont a kutatók nem helyeztek elegendő 

hangsúlyt.  

A publikációk többségében a kötési eljárástól függetlenül jellemzően kvázi-statikus 

vizsgálatokat végeztek, csak néhány friss publikációban történtek fárasztóvizsgálatok, ahol 

legtöbbször csak az eljárás egyes paramétereinek hatását vizsgálták a kötés kifáradási 

tulajdonságaira anélkül, hogy az alkalmazott polimerek kémiai és fizikai 

anyagtulajdonságainak hatását feltárták volna.  

Az irodalomkutatásom és az ipari trendek alapján dolgozatomban az alumínium-polimer 

kötéseket a polimer anyag szempontjából (tulajdonságainak megváltozása a kötési folyamat 

során és ennek hatása a kötés tulajdonságaira) fogom elemezni. Ehhez egy iparban elterjedten 

alkalmazott (EN AW-6082 típusú) alumíniumötvözet és különböző polimer anyagok között 

fogok kötést létrehozni lézeres kötési eljárással, vizsgálva optikai és kémiai összetételt elemző 

módszerekkel (optikai mikroszkóppal, elektronmikroszkóppal, EDS-sel) a polimer 

alkatrészben és a kötési felületen bekövetkező változásokat, majd feltárom ezek hatását a 

kötések viselkedésére kvázi-statikus és ciklikus mechanikai terhelés esetén.  

A fentiek alapján a PhD értekezésem céljai: 

 Reprodukálható alumínium-polimer kötések létrehozása lézeres kötési eljárással. 

 A kötési paraméterek hatásának elemzése alumínium-polimer kötések szilárdságára. 

 A polimer folyóképesség és nedvességtartalom hatásának vizsgálata az alumínium-

polimer kötések tulajdonságaira. 

 Alumínium-polimer kötések ciklikus igénybevétellel szembeni ellenállásának 

elemzése. 
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3. A felhasznált anyagok, berendezések, és az alkalmazott vizsgálati 

módszerek bemutatása 

Ebben a fejezetben bemutatom a felhasznált anyagokat, az alkalmazott módszereket és 

berendezéseket. 

3.1. FELHASZNÁLT ANYAGOK 

3.1.1. Alumínium 

A munkám során a jármű- és építőiparban teherviselő szerkezetek anyagaként elterjedten 

alkalmazott EN AW-6082 típusú ötvözetet (régi megnevezése: AlMgSi1) alkalmaztam, amely 

névlegesen 1–1 százalék magnézium és szilícium ötvözőt tartalmaz [144]. Kísérleteimhez 

80×20 mm méretű, 2 mm vastagságú, hengerelt alumínium próbatesteket szereztem be, 

amelyeket lemeztáblából, lézeres vágással alakítottak ki. 

3.1.2. Polimer anyagok 

Kísérleteim során háromféle polimert használtam: PP-t és PA6-ot, amelyet az autóiparban 

elterjedten alkalmaznak, valamint PLA-at, amelynek ipari elterjedése a közeljövőben várható, 

mivel megújuló forrásból előállítható és biológiailag lebontható.  

A PP anyagból háromféle, a folyóképességükben eltérő típust alkalmaztam, ezek a MOL 

Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros, Magyarország) Tipplen R359A, R959A és R1059A típusú 

random polipropilén kopolimer (3–5 tömegszázalék etilén komonomerrel polimerizálva) 

anyagai voltak [145-147]. Azért választottam ezeket az anyagokat, mert így azonos gyártó és 

összetétel mellett tudtam három, különböző folyóképességű PP anyagnak a kötések 

teherbírására való hatását elemezni.  

A PA6 anyagok a LyondelBasell (Rotterdam, Hollandia) Schulamid 6 MV13 típusú 

termékei voltak, amelyekből erősítetlen, továbbá 30 tömegszázalék üvegszállal erősített 

(MV13 GF30), valamint 30 tömegszázalék üveggyönggyel töltött (MV13 GB30) változatokat 

használtam [148-150]. Ezeket az anyagokat a polimerben eloszlatott erősítő- és töltőanyagok 

alumínium-polimer kötések szilárdságára való hatásának elemzéséhez használtam fel.  

A PLA anyagból kilenc típus felhasználásával hoztam létre kötéseket, ezeket úgy 

választottam ki, hogy a PLA kristályos részarányára jelentős befolyással lévő D-laktid 

tartalmukban, valamint folyóképességükben (MFI) legyen különbség. Kutatómunkám során a 

Natureworks (Natureworks, LLC., Minnetonka, Minnesota, Amerikai Egyesült Államok) cég 

PLA termékeivel dolgoztam. A gyártó Ingeo Bioplastics 2500HP, 3100HP és 3260HP típusú, 

max. 0,5 % D-laktid tartalmú anyagai mind részben kristályosak, a folyási indexük (MFI) tér el 

jelentősen egymástól [151-153]. A 4032D és 3001D típusú anyagok D-laktid tartalma 1,4 %, 

folyóképességük a 2500HP és 3100HP típusú anyagokkal azonos tartományba esik, kristályos 

részarányuk azonban kisebb [154, 155]. A szintén Natureworks Ingeo gyártmányú 2003D és 

3052D anyagok D-laktid tartalma 4,3 % [156, 157], amíg a 4060D és 6302D típusú anyagoké 

12 %, amely miatt ezek kristályos részaránya gyakorlatilag nulla [158, 159]. A 2003D és a 

4060D típusú anyagok folyóképessége a 2500HP, amíg a 3052D és a 6302D típusú anyagok 

folyóképessége a 3100HP anyaggal esik azonos tartományba (2. táblázat).  
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D-laktid tartalom 

Folyási index 

(MFI) tartomány 

Max. 0,5 % 1,4 % 4,3 % 12,0 % 

7–10  [g/10 perc] 2500HP 4032D 2003D 4060D 

20–30  [g/10 perc] 3100HP 3001D 3052D 6302D 

~ 100  [g/10 perc] 3260HP - - - 

2. táblázat - A felhasznált PLA anyagok folyási index tartományai és átlagos D-laktid tartalma 

 

3.2. ALKALMAZOTT BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

3.2.1. A polimer anyagok előkészítése és vizsgálata 

A polimerekből a kötések kialakításához Arburg Allrounder 420C 1000-290 (Arburg 

Holding GmbH + Co. KG, Loßburg, Németország) típusú fröccsöntőberendezésen készítettem 

2 mm vastagságú, 80×80 mm2 méretű lapka próbatesteket. Az alapanyagok tulajdonságainak 

meghatározásához ugyanezen berendezésen szabványos geometriájú (MSZ EN 

ISO 527-3:2019 szerinti 1B alakú) piskóta próbatesteket is fröccsöntöttem. A 

nedvességfelvételre hajlamos anyagokat (PA6, PLA) a fröccsöntés előtt szárítottam. A 

poliamid anyagok esetén a szárítást a fröccsöntőberendezéshez zárt rendszerben csatlakozó, 

Motan-Colortronic (Motan Holding GmbH, Constance, Németország) száraz levegős 

szárítóberendezésben, 80 °C-on, 4 órán keresztül végeztem el. A PLA anyagokat a gyártó által 

előírt hőmérséklet és időértékek betartásával (a mellékletben, az M1. táblázatban látható 

értékek alkalmazásával), forrólevegős szárítószekrényben szárítottam a fröccsöntés előtt.  

A polimer anyagok nyírószilárdságát az ASTM D732-10 jelű szabvány szerinti vizsgálattal 

határoztam meg, amelynek során a két síklap közé beszorított, lemez alakú próbatesteket egy 

kör alapterületű nyomóbélyeg alkalmazásával tönkremenetelig (amelynek során egy korong 

alakú anyagrész szakad ki a lemezből) kell terhelni. A mérésekhez a 2 mm vastagságú, 

fröccsöntött lapka próbatestekből lézeres vágással anyagonként 5–5 darab, 40×40 mm méretű 

próbatestet munkáltam ki. Ezeket szobahőmérsékleten, 1,25 mm/perc vizsgálati sebességgel, 

Zwick Z005 típusú, számítógép vezérlésű mechanikai szakítógéppel tönkremenetelig 

terheltem. A nyírószilárdságot a szabvány szerint, a mérés során rögzített maximális erőértékek 

és a nyomóbélyeg nyomófelületének hányadosaként határoztam meg [160]. 

Az anyagok sűrűségének meghatározásához egy Sartorius Quintix 125D-1CEU (Sartorius 

Lab Instruments GmbH & Co. KG, Göttingen, Németország) típusú mérleget használtam úgy, 

hogy a polimer lapkákból 5×5 mm nagyságú próbatesteket vágtam ki, majd ezek tömegét 

először levegőben, majd etanolba mártva mértem meg. A sűrűség értékeket a mérleg beépített 

mérőprogramjával, a tömegmérések alapján határoztam meg. 

A kristályolvadási hőmérséklettartományok, a kristályolvadási csúcshőmérséklet és a 

kristályos részarány meghatározását egy TA Instruments Q2000 (New Castle, Delaware, USA) 

típusú differenciális pásztázó kaloriméter (DSC) berendezés segítségével, a vizsgált 

anyagtípustól függő hőmérséklettartományban végeztem el. A mérésekhez a próbatestekből 

kimunkált, 3–6 mg tömegű mintákat zárt alumínium mintatartóban helyeztem el, a méréseket 

10 °C/perc fűtési és hűtési sebességgel végeztem el. A kristályos részarány számítását az MSZ 

EN ISO 11357-3:2018 szabvány alapján végeztem el. 
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Az anyagok termikus bomlási tulajdonságait egy TA Instruments Q500 (New Castle, 

Delaware, USA) típusú termogravimetrikus analizátor (TGA) berendezés segítségével 

határoztam meg. A vizsgálat során a polimer anyagokból kivágott, 3–6 mg tömegű mintákat 

platina mintatartóba helyeztem, majd a berendezés zárt kemencéjében szobahőmérsékletről 

800 °C-ig hevítettem 10 °C/perc volt fűtési sebességgel. A felhevítés során a berendezés mérte 

a minták tömegének megváltozását. A bomlási hőmérséklet a kapcsolódó szabványnak 

megfelelően az ötszázalékos anyagveszteséghez tartozó hőmérséklet volt. A mérések során 

nitrogén öblítőgázt alkalmaztam a minták bomlási tulajdonságainak vizsgálatához.  

A polimer próbatestek áteresztőképességének (a lézernyaláb hullámhosszán) 

meghatározására spektrofotometriai vizsgálatokat végeztem egy Perkin-Elmer Lambda 1050 

(PerkinElmer, Massachusetts, USA) típusú berendezésen. A méréseket a 400 és 1300 

nanométer közötti hullámhossztartományban, 10 nanométeres lépésközökkel, monokromatikus 

fény alkalmazásával végeztem el.  

A nedvességfelvételre hajlamos poliamid anyag esetén vizsgáltam a PA6 

nedvességtartalmának hatását az anyag és a kialakítható kötések teherbírására is. A 

nedvességértékeket egy Brabender Messtechnik AquaTrac-3E (Brabender Messtechnik GmbH 

& Co. KG, Duisburg, Németország) típusú berendezés segítségével, lapka próbatestekből 

kivágott mintákon határoztam meg. A poliamid anyag nedvességét kétféle módon 

befolyásoltam: 1, 3, valamint 7 napig történő vízbe helyezésével tovább nedvesítettem, 

valamint vákuumszárító szekrényben (Binder VD53, Binder GmbH, Tuttlingen, Németország), 

különböző hőmérsékleteken, vákuumban szárítottam. A próbatestek vízbe helyezés előtti és 

utáni, valamint szárítás előtti és szárítás utáni tömegének mérésével a poliamid anyag által 

felvett, illetve leadott vízmennyiség tömegét is meghatároztam (M2. táblázat).  

A poliamid szárítás miatti degradációjának meghatározásához oldatviszkozitás méréseket 

végeztem egy PSL Rheotek RPV-1 (Poulten, Selfe & Lee Ltd., Burnham-on-Crouch, Essex, 

Nagy-Britannia) típusú mérőberendezésen. A légnedves, valamint különböző időtartamokig (2, 

4 és 24 óra) kondicionált poliamidból (a nedvességértékeket a 46. ábrán jelenítettem meg) 

kivágott mintákat fenol és 1,1,2,2-tetraklóretán 60:40 tömegszázalék arányú keverékében 

oldottam fel (az MSZ EN ISO 307:2019 szabványnak megfelelően). A berendezés ezt az oldatot 

egy Ubbelohde viszkoziméteren átengedve mérte meg az oldat átfolyási idejének értékét, amely 

arányos a poliamid átlagos lánchosszúságával (átlagos molekulatömegével), és ezáltal az anyag 

degradációjának mértékével. 

3.2.2. Az alumínium felületi előkészítése és vizsgálata 

Szakirodalmi adatok alapján [93, 108, 136] kijelenthető, hogy az alumínium felületének 

előkészítése jelentősen befolyásolja a létrehozható alumínium-polimer kötések teherbírását. A 

felületi előkészítés hatásának vizsgálatához előkísérleteim során létrehoztam olyan kötéseket, 

amelyeknél az alumínium próbatestek felületeit tisztítás és módosítás nélküli (a próbatestek 

kivágása során kialakított) állapotban hagytam. Az alumínium felületi érdességének 

meghatározásához Mitutoyo Surftest SJ-400 (Mitutoyo Corporation, Kawasaki, Japán) típusú, 

tapintós elven működő felületi érdességmérő berendezést használtam, amely az átlagos felületi 

érdességet (Ra) és felületi egyenetlenség-magasságot (Rz) egy 25 μm hosszú, vonalmenti mérés 

átlagaként határozta meg. Létrehoztam továbbá olyan kötéseket is, amelyeknél az alumínium 

és polimer próbatestek felületeit egy Bandolin Sonorex típusú ultrahangos rezgetőkádba 

helyeztem, amelyet 99,5 % tisztaságú metanollal (Merck KGaA, Darmstadt, Németország) 
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töltöttem fel, majd a tisztítást a berendezés 1 percig történő üzemeltetésével végeztem el. 

További kötéseket hoztam létre emellett úgy, hogy az alumínium felületét vagy 

szemcseszórással, vagy lézeres gravírozással strukturáltam, majd a rezgetőkádban metanolba 

mártva megtisztítottam, végül az így előkészített felületű alumíniumot kötöttem össze a polimer 

anyaggal. Ezzel a célom az volt, hogy megvizsgáljam, e két, iparban is alkalmazott felületi 

előkészítési módszer milyen mértékben növeli a létrehozható kötések teherbírását. 

A szemcseszórás során Parkside PDSP 1000 D5 típusú, kézi szemcseszóró pisztolyt, 

valamint 0,21–0,35 mm szemcseméretű szóróanyagot (őrölt kohósalakot) használtam. A 

szemcseszórás során a próbatesteket a szórófejre merőlegesen, attól 100 mm távolságra fogtam 

be. A felületkezelést 6 bar nyomású sűrített levegővel, 5 másodpercig végeztem egy 20×20 mm 

nagyságú felületelemen, ennek során a szórópisztolyt egyszer a próbatest hossztengelye 

mentén, majd egyszer erre merőlegesen mozgatva strukturáltam a felületet.  

Az alumínium felületének előkészítéséhez SPI G4 (Trumpf GmbH & Co. KG, Németország) 

típusú, impulzus üzemű, Nd:YAG lézert alkalmaztam, amelynek jellemző hullámhossza 1064 

nm. A felület kezelése, strukturálása állandó 10 W átlagos-lézerteljesítménnyel történt. A 

változó paramétereket és értékeiket az előkísérleteim során elért eredmények alapján 

határoztam meg, a pontos értékeik a 3. táblázatban láthatók. A berendezésen az 

impulzusismétlési frekvenciát, valamint a lézernyaláb haladási sebességét lehetett változtatni. 

A lézernyaláb fókusztávolságának beállítását mikrométer segítségével végeztem el, a 

lézernyaláb fókuszpontját az alumínium lemez felső felületére állítottam be. A lézerfolt 

fókuszált átmérője („spot size”) a berendezés gépkönyve alapján 50 mikrométer volt.  

 

Változtatott paraméter és mértékegysége Paraméter értéke 

Impulzusismétlési frekvencia [kHz] 
0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 

2,5–80 kHz között 2,5 kHz-es lépésközökkel 

Haladási sebesség [mm/s] 5 25 50 

Pásztázási szám 

(a felületkezelés ismétléseinek száma) 
1 5 10 

3. táblázat - Az alumínium próbatestek felületi kezelése során alkalmazott paraméterek és értékeik 

 

A felületkezelési folyamat megismételhetőségének biztosítására szilárd, de kicsi hővezetési 

tényezőjű textilbakelitből marógépen befogótálcát alakítottam ki, amelyet a felület kezelését 

végző lézerberendezés munkaterében található munkaasztalra mereven rögzítettem. Ezáltal az 

alumínium próbatesteket mindig pontosan ugyanabban a pozícióban tudtam elhelyezni a 

lézerberendezés munkaterében a felület kezelése során az M1. ábrán látható módon (az  

M1. ábra a dolgozat végén, a mellékletben található, ahol az ábrákra és táblázatokra a 

hivatkozás száma elé illesztett „M” betűvel hivatkozok). 

Az alumínium felületi struktúrájának meghatározására optikai vizsgálatokat végeztem el egy 

Keyence VHX-5000 (Keyence Corporation, Osaka, Japán) típusú optikai mikroszkóp 

segítségével. Ehhez a próbatestekből keresztmetszeti csiszolatot készítettem egy Struers 

LaboPol típusú csiszolóberendezésen, az M3. táblázatban, a mellékletben látható 

paraméterekkel. A csiszolatokat pásztázó elektronmikroszkóppal (Jeol JSM 6380LA, Jeol Ltd., 

Tokió, Japán) is megvizsgáltam.  
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3.2.3. Alumínium-polimer kötések létrehozása 

Az alumínium-polimer kötések létrehozásához Trumpf TruDiode 151 (Trumpf GmbH & Co. 

KG, Németország) típusú, 150 W maximális teljesítményű, folytonos lézernyalábot előállító 

diódalézert használtam, amelynek jellemző hullámhossztartománya 930–970 nm, 

fókuszfoltjának átmérője a fókuszpontban 560 μm a gépkönyv alapján. A diódalézer ún. 

kollimátorral van felszerelve (M2. ábra), az ebből kilépő lézernyaláb fókuszfoltjának 

munkatávolságát mikrométer segítségével úgy állítottam be, hogy a lézernyaláb fókuszpontja 

az alumínium próbatest felső felületére esett. A kötéseket vonalmenti kötési eljárással 

alakítottam ki, amelynek során az összeillesztett próbatestek megadott sebességgel mozdultak 

el a lézernyaláb alatt. A 80×80×2 mm méretű polimer lapkákat, és a 80×20×2 mm méretű 

alumínium próbatesteket egy számítógép-vezérelt mozgatóasztalra (M2. ábra) rögzített, saját 

tervezésű lefogókészülékben (17. ábra, a kapcsolódó műszaki rajzok a mellékletben találhatók 

meg) helyeztem el. Minden paraméterkombinációval 8 próbatestet készítettem, amelyből hetet 

mechanikai (nyíró-) vizsgálattal minősítettem, amíg egy próbatestet további mérésekhez 

félretettem. A lefogókészüléket (amely biztosította a próbatestek légrésmentes összeillesztését 

és összeszorítását a kötési folyamat alatt) a kötési folyamat paramétereinek és 

követelményeinek, valamint a mozgatóasztal teherbírásának figyelembevételével terveztem 

meg. 

 

 

 
17. ábra - A saját tervezésű lefogókészülék oldalnézeti (a) és izometrikus, kitörést tartalmazó (b) képe  

(a kapcsolódó műszaki rajzok a melléklet végén találhatók meg) 

(a) 

(b) 
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A leszorítókészüléket (17. ábra) úgy terveztem meg, hogy a kötés transzmissziós eljárással, 

valamint az alumínium közvetlen felmelegítésével is létrehozható legyen. A kötések 

létrehozása előtt a próbatesteket egy textilbakelit lemezbe munkált horonyban helyeztem el 

(17b. ábra). A kötés létrehozása során a textilbakelit lemezt egy Festo ADN 50-30-I-P-A típusú 

kompakt pneumatikus munkahenger segítségével, szabályozott bemenő (üzemi) nyomás 

mellett szorítottam neki az üveglapnak. Ez biztosította, hogy a próbatestek a teljes kötési felület 

mentén maximum 1 MPa nyomással, egyenletesen legyenek összeszorítva. Az 1 MPa 

összeszorító nyomás értéket a pneumatikus munkahenger 6 bar üzemi nyomás esetén az 

emelőmechanikára kifejtett, gépkönyv szerint 1178 N értékű erőértékből, valamint a nyomó 

alkatrész és az alumínium próbatest érintkező felületének (60×20 mm2) nagyságából 

határoztam meg. A nyomás felépítéséhez szükséges alkatrészt háromféle anyagból: 

textilbakelitből, alumíniumból valamint boroszilikát üvegből készítettem el, mivel ezeknek 

megfelelőek a mechanikai és termikus tulajdonságaik: elviselik a próbatestek összeszorításakor 

keletkező nyomást, valamint a hőterhelésnek is jól ellenállnak. Ezeket az alkatrészeket úgy 

alakítottam ki, hogy befoglaló méreteik megegyezzenek az összehasonlíthatóság érdekében. A 

textilbakelit és alumínium próbatesteken marással lóversenypálya alakú áttöréseket alakítottam 

ki (amit a dolgozatomban a továbbiakban horonynak nevezek) annak érdekében, hogy a 

lézernyaláb veszteség nélkül át tudjon hatolni a nyomóeszközökön. Az alkatrészek 

megfelelőségének ellenőrzésére 1 MPa nyomás alkalmazásával létrehoztam 5–5 alumínium-

polipropilén próbatestet. A mérések során megfigyeltem, hogy a textilbakelit anyagból készült 

alkatrész a harmadik kötés kialakítása során degradálódni kezdett, valamint a kötési zónából 

kinyomódó polimer ömledék hozzáragadt az alkatrészhez, megnehezítve a próbatestek 

eltávolítását a lefogókészülékből. Az alumíniumból, valamint a boroszilikát üvegből készült 

alkatrész a kötések létrehozása során nem degradálódott, és a megömlesztett anyag sem ragadt 

hozzá a nyomóeszközökhöz. Az alumínium és üveg nyomóeszközök kötésekre gyakorolt 

hatását a 4.4.3.1. fejezetben, a kötés kialakításához használt alumínium próbatest 

hőmérsékletének vizsgálatával határoztam meg. 

Az üveglap és a lézernyaláb közötti kölcsönhatás vizsgálatához további kötéseket hoztam 

létre. Ennek során megfigyeltem, hogy a boroszilikát üveglap 30 besugárzást követően 

degradálódni kezdett, amelynek oka, hogy a lézernyaláb az üveglapon áthaladás közben 

szóródik, a lézernyaláb energiájának egy része még az üveglapban elnyelődik, amely az üveglap 

károsodását okozza. Ennek igazolására a boroszilikát üveglapon, valamint referenciaként egy 

azonos vastagságú nátronüvegen (ablaküvegen) végzett spektrofotometriai vizsgálattal 

igazoltam, hogy a lézernyaláb hullámhossz-tartományában a boroszilikát üveg 

áteresztőképessége átlagosan 88 %, ami nagyobb, mint az ablaküvegé (átlagosan 72 %)  

(18. ábra). A mérések alapján tehát a boroszilikát üveg áteresztőképessége nagy, azonban a 

besugárzási ciklusonként keletkező, 10 százalékos veszteség elegendő ahhoz, hogy több 

besugárzás esetén az üveg károsodását okozza. A probléma megoldására a boroszilikát 

üveglapba is kisméretű hornyot készítettem (ez a 17. ábrán is látható) üvegek fúrására alkalmas 

gyémántfúróval. A lézernyaláb így tehát közvetlenül az alumínium próbatesttel lép kapcsolatba, 

anélkül hogy az üveg anyagán áthaladna, ezáltal a visszaverődésből és szóródásból adódó 

problémák elkerülhetők, az üveg optikai tulajdonságai nem befolyásolják a kötési folyamatot.  
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18. ábra - Boroszilikát és ablaküvegen (nátronüvegen) végzett transzparenciavizsgálatok eredményei 

3.2.4. A kötések vizsgálata 

Az elkészült kötéseket ISO 4587 szabvány szerinti kvázistatikus nyíróvizsgálattal 

minősítettem. A vizsgálatokat Zwick Z005 típusú mechanikai anyagvizsgáló berendezésen 

végeztem, a nyírási sebesség 2 mm/perc, a befogási távolság 30 mm volt. A szakítógépre az 

átlapolt kötések vizsgálatához alkalmas satu befogót szereltem fel, amelynek befogópofáit az 

átlapolt kötések alakjához és a kötés vastagságához igazodva, egymáshoz képest eltolva 

állítottam annak érdekében, hogy az átlapolt kötésekre a befogáskor ne hasson hajlító 

igénybevétel. A nyíróvizsgálatokhoz minden egyes paraméterkombinációval 8 párhuzamos 

próbatestet hoztam létre, amelyből egy próbatestet további vizsgálatokhoz félreraktam. A 

fennmaradó 7 próbatesten elvégeztem a nyíróvizsgálatokat, majd a kiértékelés során a felfelé 

és lefelé legnagyobb mértékben kiugró 1–1 mérési eredmény elhagyásával 5 mérés átlagaként 

határoztam meg a kötések teherbírás értékeit. A kötések szilárdságát a nyíróvizsgálat során mért 

maximális nyíróerő (teherbírás) és a névleges kötési felület hányadosaként számítottam ki.  

Megvizsgáltam azt is, hogy a polimer ömledék milyen mértékben töltötte fel az alumínium 

felületén kialakított árkokat. Ehhez a próbatestekből tárcsás vágóberendezéssel kivágtam az 

átlapolt részt (a kötési zónát), amelyet aztán kétkomponensű epoxigyantába beágyaztam. A 

gyanta kitérhálósodása után a beágyazott mintákat addig csiszoltam és políroztam, amíg az 

alumíniumban létrehozott árkok láthatóvá váltak (az alkalmazott paraméterek és értékeik a 

mellékletben, az M3. táblázatban láthatók). Az így kialakított keresztmetszeti csiszolatokon 

pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM, Jeol JSM 6380LA, Jeol Ltd., Tokió, Japán) képeket 

készítettem, valamint a mikroszkóphoz kapcsolt energiadiszperzív spektrométerrel 

meghatároztam a vizsgált felületelemen található atomok típusát és tömegarányát. 

A kvázistatikus mechanikai vizsgálatok mellett ciklikusan ismétlődő (fárasztó) 

nyíróvizsgálatokat is végeztem egy Instron 8872 típusú hidraulikus anyagvizsgáló 

berendezésen. Ezek során a próbatesteket 20 mm/perc vizsgálati sebesség, valamint 0,2 mm 

amplitúdójú, háromszög alakú elmozdulás-gerjesztés alkalmazásával tönkremenetelig 

terheltem. A tönkremenetelhez tartozó ciklusszám értékek alapján az alumínium és a polimer 

felületi előkészítésének a kötések tulajdonságaira való hatását elemeztem.  
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4. Az eredmények bemutatása és értékelése 

Ebben a fejezetben bemutatom a polimer anyagok tulajdonságainak meghatározására 

végzett kísérletek, az alumínium felületkezelésének, valamint a kötések vizsgálatainak 

eredményeit, azok kiértékelésének lépéseit, valamint a levont következtetéseimet. 

4.1. A POLIMER ANYAGOK EGYES OPTIKAI, MECHANIKAI ÉS TERMIKUS TULAJDONSÁGAINAK 

MEGHATÁROZÁSA 

Ebben a fejezetben bemutatom a polimer anyagok áteresztőképességének 

(transzmissziójának, „átlátszóságának”), valamint mechanikai tulajdonságainak 

meghatározására végzett vizsgálatok eredményeit.  

4.1.1. A polimerek áteresztőképessége a lézernyaláb hullámhosszán 

Alumínium és polimer anyagok között lézeres kötés kétféle módszerrel hozható létre: a 

transzmissziós módszer (8a. és 8b ábrák) esetén a lézernyaláb áthalad a polimer anyagon, amíg 

közvetlen melegítéses kötési módszer (8c. és 8d. ábrák) esetén a lézer közvetlenül az alumínium 

szerkezetet melegíti fel, a polimer anyaggal nem lép kölcsönhatásba. A transzmissziós módszer 

esetén a polimer anyag áteresztőképessége („átlátszósága”) jelentősen befolyásolja a 

kialakítható kötés tulajdonságait. A lézernyaláb a polimeren történő áthaladás során szóródás 

és elnyelés miatt veszteségeket szenvedhet (az anyagon áthaladó sugárzás intenzitásának 

csökkenését a 6. ábra mutatja be), ami az optimálistól eltérő kötésszilárdsághoz vezethet, sőt 

akár a polimer degradációját is okozhatja (ahogy például Lambiase és Genna [84] is 

kimutatták). Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat elkerülhessem, spektrofotometriai 

mérésekkel meghatároztam a kötések kialakításához felhasználandó polimer anyagok 

áteresztőképeségét a lézernyaláb hullámhosszán (19. ábra). Az áteresztőképesség mértékét az 

ún. áteresztési tényezővel (τt) jellemeztem, amely az anyagon szóródás és elhajlás nélkül 

áthaladó fényáram (Φt) és az anyag felületére beeső fényáram (Φ) százalékos arányát fejezi ki 

(4.1) [161]. 

τ𝑡 =
Φ𝑡

Φ
× 100 [%] (4.1) 

A kísérletekhez alkalmazni tervezett anyagok átlátszósága a látható fény tartományában is 

változó: a politejsav anyagok közepesen átlátszók, a polipropilének áttetszők, amíg a poliamid 

anyagok majdnem teljesen átlátszatlanok. Ezen tulajdonságok a 19. ábra görbéin is jól 

lekövethetők, azonban a kötési eljárás szempontjából a látható fény tartományánál fontosabb a 

lézersugárzás hullámhossztartománya (930–970 nm). Ebben a tartományban az anyagok 

áteresztési tényezője azonos, vagy nagyobb értékű a látható fény tartományához képest. Ennek 

oka az ún. Rayleigh-szórás, amely szerint a szórt fény intenzitása az átvilágítást végző fény 

hullámhosszának negyedik hatványával fordítottan arányos, vagyis a rövidebb hullámhosszú 

(pl. az ultraibolya vagy a látható tartományba eső) fény nagyobb mértékben szóródik, mint az 

infravörös fény [162].  
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19. ábra - A kötések kialakításához felhasznált polimer anyagok áteresztési tényező értékei a megvilágító 

fény hullámhosszának függvényében 

 

A mérések alapján 930–970 nm hullámhossz tartományban a max. 0,5 % D-laktid tartalmú, 

részben kristályos PLA-k áteresztési tényezője 70–75 % között van, vagyis a beeső fény 70 

százalékát elhajlás és szóródás nélkül engedték át (19. ábra, piros görbék). A nagyobb (1,4 %, 

4,5 % és 12 %) D-laktid tartalmú PLA-k (19. ábra, barna és narancsszínű görbék) áteresztési 

tényezője a növekvő D-laktid tartalmuk és eltérő morfológiai szerkezetük miatt kisebb, 60–70 

százalék körüli értékű.  

A PP anyagok (19. ábra, fekete görbék) közül a legnagyobb folyóképességű (MFI-jű), 

R1059A típusú anyag áteresztési tényezője volt a nagyobb. A PA anyagok (19. ábra, zöld 

görbék) a kijelölt hullámhossz-tartományban 10 % alatti áteresztéssel bírtak, így transzmissziós 

módszerrel ezek nem köthetők az alumínium próbatestekhez. Mivel a különböző anyagokkal 

készített kötések összehasonlíthatóságát szerettem volna a lehető legjobban biztosítani, ezért 

úgy döntöttem, hogy az összes kötést azonos módon, a közvetlen melegítéses kötési módszerrel, 

az alumínium közvetlen besugárzásával hozom létre. Így a folyamat függetleníthető a polimer 

anyag átlátszóságától és molekuláris felépítésétől. 

4.1.2. A polimerek egyes mechanikai és termikus tulajdonságainak meghatározása 

Az alumínium-polimer kötések kialakításához használt polimer anyagok nyírószilárdságát a 

3.2.1. fejezetben bemutatott szabványos nyíróvizsgálattal határoztam meg annak érdekében, 

hogy a kötések szilárdságát tudjam viszonyítani az alapanyagok szilárdságához. A szilárdságot 

a mért maximális erő és a próbatest nyírt keresztmetszetének ismeretében számítottam ki  

(4. táblázat).  

Méréseim alapján a polimer anyagok folyóképessége hatással van a nyírószilárdságukra: a 

folyóképesség növelésével (pl. PP: R359A → R1059A; PLA: 2500HP → 3260HP) a 

nyírószilárdság értéke csökkenő tendenciát mutatott. A PLA esetén a D-laktid tartalom nem 
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befolyásolta az anyagok nyírószilárdságát. A poliamid anyagok esetén az üvegszál erősítőanyag 

nem befolyásolta, amíg az üveggyöngy töltőanyag csökkentette a polimer nyírószilárdságát. 

Ennek oka, hogy a kompozittechnológiából ismert szálparadoxon miatt a szál alakú 

erősítőanyagok nagyobb erősítőhatást fejtenek ki a gömb alakú erősítőanyagokhoz képest, 

amely kihatással van az erősített anyag nyírószilárdságára is. 

A polimer anyagok kristályolvadási hőmérséklet-tartományát, kristályolvadási 

csúcshőmérsékletét, valamint kristályos részarányát DSC mérések segítségével, az MSZ EN 

ISO 11357-3:2018 szabvány szerint határoztam meg. A kristályolvadási hőmérséklet-

tartomány az első felfűtési ciklusban, a kristályos részek megolvadását jelző exoterm csúcs 

környezetében mért alapvonaleltolódás két szélső pontja. A tartomány szélsőértékeinek 

meghatározásához a mért görbe exoterm csúcsának környezetében kialakuló inflexiós 

pontokhoz, valamint az alapvonallal párhuzamosan érintőket húzunk, amelyek metszéspontjai 

határozzák meg a keresett hőmérsékletértékeket. A kristályolvadási csúcshőmérséklet az 

exoterm csúcsnál mérhető legnagyobb hőáram értékhez tartozó hőmérsékletérték. A kristályos 

részarányt az exoterm csúcshoz tartozó alapvonal-eltolódásnál mért görbe alatti terület 

(entalpiaváltozás, ΔH0) és az elméleti, 100 százalékban kristályos anyag megömlesztése során 

fellépő entalpiaváltozás (ΔH100%) hányadosaként, ahol szükséges volt (az üvegszállal és 

üveggyönggyel erősített, illetve töltött anyagok esetén) a töltőanyag tartalom figyelembe 

vételével határoztam meg. A 4. táblázatban látható, hogy a PP anyagok esetén a folyóképesség 

növelésével kismértékben csökken a fröccsöntés utáni kristályos részarány. A PLA anyagok 

esetén a kisebb D-laktid tartalmú anyagtípusok kristályos részaránya lett a legnagyobb. A PLA 

D-laktid tartalma alapvetően befolyásolja szerkezeti felépítését, a D-laktid tartalom növelésével 

a kristályos régiók kialakulásának valószínűsége csökken, 12 % D-laktid tartalom esetén pedig 

teljesen amorf a polimer, amit méréseimmel is igazolni tudtam. Az MV13 anyag kristályos 

részaránya 38,3 %, amíg a szállal erősített és gyönggyel töltött, azonos mátrixanyagból készített 

próbatestek kristályos részaránya kisebb volt. Ennek oka, hogy az erősítő- és töltőanyagok 

jelenléte miatt a termoplasztikus kompozit anyag hővezetése és emiatt a fröccsöntés során 

tapasztalható hűlési sebesség nagyobb az erősítetlen alapanyaghoz képest, ami az amorf fázisok 

befagyásához, ezáltal pedig a kristályos részarány csökkenéséhez vezet.  

Az anyagok bomlási hőmérsékletét azért határoztam meg, hogy a kötés kialakítása során 

mért hőmérsékletértékekkel összehasonlítva információt kapjak a lézeres kötési folyamat 

hatására a polimer anyagban kialakuló esetleges degradációról. A kötések kialakítása során az 

alumínium próbatestben ébredő hőmérséklet értékét kontakt-elven működő, K-típusú 

termoelemmel határoztam meg több kötési sebesség érték esetére (ami a hőbevitel nagyságára 

van hatással), az idő függvényében.  

4.2. A LEGNAGYOBB KÖTÉSSZILÁRDSÁGOT EREDMÉNYEZŐ KÖTÉSI PARAMÉTEREK 

MEGHATÁROZÁSA 

A polimer anyagok termikus tulajdonságainak ismeretében, közvetlen melegítéses kötési 

eljárással kísérleteket végeztem, amelyekkel meghatároztam a kötési folyamatot befolyásoló 

paramétereket és ezek értékeit, amelyek a legnagyobb kötésszilárdságot eredményezték. A 

kötés létrehozására alkalmazott diódalézer 3–150 W teljesítményű lézernyaláb előállítására 

képes. Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb ciklusidőkkel tudjak dolgozni, a 

lézernyaláb teljesítményét az elérhető maximális 150 W értékre állítottam be.   
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Mivel a rendelkezésemre álló lézerberendezésből a kicsatolt lézernyaláb egy kollimátorba 

van kivezetve, amely a lézernyalábot egy foltba fókuszálja, így a kötés létrehozása előtt a 3.2.3. 

fejezetben bemutatott lefogókészüléket egy rezgésmentes mozgatóasztalra erősítettem. A kötés 

létrehozásához a lézernyalábnak megfelelő ideig (legalább a polimer anyag megömlesztésének 

pillanatáig) melegítenie kell az alumínium próbatestet. Erre azért van szükség, mert az 

alumínium-polimer anyagok közötti szilárd és tömör kapcsolatot biztosító, alakkal záró és/vagy 

másodlagos kölcsönhatáson alapuló kötés kialakításához a polimer anyagnak megfelelő 

mértékben nedvesítenie kell az alumínium felületét.  

Az alumínium felmelegítése megvalósítható úgy, hogy a lézernyaláb egy foltra fókuszálva 

melegíti az alumíniumot, azonban üzemi-ipari körülmények között elterjedten alkalmazzák az 

ún. kontúrhegesztést, amelynek során a lézernyaláb egy előre programozott pálya mentén 

végighaladva végzi el az alkatrészek egyesítését (pl. [21]). Azért, hogy az ipari alkalmazási 

körülményeket jobban közelítsem, dolgozatomban a programozott pálya mentén végzett 

kontúrhegesztés egyszerűsített változatait használtam, megvizsgáltam különböző lézernyaláb 

pályák alakjának (14 mm hosszú vonalmenti pálya ötszörös pásztázással; négyzetes alakú, zárt 

kontúrpálya egyszeri pásztázással; nyitott, U alakú kontúrpálya egyszeri pásztázással) hatását 

a kialakítható kötések szilárdságára. Méréseim alapján a legnagyobb szilárdságú kötéseket 

akkor tudtam létrehozni, ha az alkatrészeket a felmelegítés ideje alatt vonalmenti pálya mentén 

mozgattam. A pálya a 20×20 mm nagyságú kötési felület középvonalában, az alumínium 

próbatest hossztengelyére merőlegesen helyezkedett el. A polimer anyag ömledék állapotba 

hozásához szükséges hőmennyiséget a vonalmenti elmozdulás ötszöri (a kialakított pálya 

mentén alternáló, oda-vissza mozgással történő) pásztázásával biztosítottam, így a teljes 

besugárzás során a lézernyaláb 70 mm hosszúságú utat járt végig. A pontszerű besugárzáshoz 

képest így egyenletesebb a kötési zóna hőmérséklet-eloszlása, ami csökkenti a polimer anyag 

degradációjának valószínűségét. Az eredményeket a 4.4.1. fejezetben mutatom be. 

Az alumínium felmelegítésében a lézernyaláb által bejárt pálya mellett a kötési sebességnek 

(ami a dolgozatomban az álló lézersugár alatt mozgó próbatestek sebessége volt) is fontos 

szerepe van: minél kisebb a kötési sebesség, annál hosszabb ideig melegíti a lézer az alumínium 

alkatrészt, tehát a kötési sebesség csökkentésével az alumínium hőmérséklete megnövelhető. A 

mozgatóasztalt a 0,1–500 mm/s sebességtartományban, 0,1 mm/s pontossággal tudtam 

vezérelni. Kísérleti úton meghatároztam, hogy 0,5 mm/s-nál kisebb sebességértékek már a 

legnagyobb hőállóságú poliamid anyag esetén is degradációt okoztak, amíg 3 mm/s-nál 

nagyobb sebesség alkalmazása esetén kötés már semelyik polimer anyaggal nem volt 

létrehozható. A kötések kialakításához alkalmas sebességtartományok természetesen a polimer 

anyag típusától is függést mutattak, a pontos értékeket a kötések vizsgálatához kapcsolódóan, 

a 4.4.3.1. fejezetben mutatom be. 

A dolgozatomban alkalmazott lefogókészüléket úgy terveztem meg, hogy a próbatesteket 

össze lehessen szorítani a kötési folyamat során. Így meg tudtam vizsgálni, hogy szükséges-e a 

kötések létrehozásához a próbatesteket összeszorítani, valamint meg tudtam határozni a külső 

nyomás értékének hatását a kötések teherbírására, szilárdságára is. A nyomás értékét a 

munkahengerre kapcsolt sűrített levegő nyomásának változtatásával tudtam 0–1 MPa értékek 

között fokozatmentesen változtatni. Előkísérleteim során kimutattam, hogy a PP és PLA 

anyagok esetén a kötések kialakításához nincs szükség külső nyomásra, a próbatestek 

megfelelő összeillesztésével létrehozható a kötés, a poliamid anyagok esetén viszont össze kell 

szorítani a próbatesteket ahhoz, hogy tartós kötés alakuljon ki. 
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A próbatestek összeszorítását úgy oldottam meg, hogy a textilbakelit tálcába helyezett 

próbatesteket egy boroszilikát üveglaphoz szorítottam. Kísérleteim során kimutattam, hogy a 

nyomásérték megnövelésével befolyásolható a kötések teherbírása, valamint azonos teherbírású 

kötés kialakításához kisebb sebességre (nagyobb hőbevitelre) van szükség. Ennek oka, hogy a 

nyomás kialakításakor megnövekszik az alumínium és az üveglap között hőátadási tényező, így 

a boroszilikát üveglap hőt von el az alumínium alkatrésztől, tehát az egyensúlyi hőmérséklet 

fenntartásához nagyobb befektetett energia szükséges. Az ehhez kapcsolódó mérési 

eredmények a 4.4.3.2. fejezetben megtalálhatók. 

A kötéstechnológiában gyakran alkalmaznak utónyomást, mivel a nyomás alatt, kontrollált 

módon történő lehűtéssel általában növelhető a kötések szilárdsága. Dolgozatomban a nyomás 

segítségével elkészített kötéseket a lézeres melegítési ciklus lejárta után 60 másodpercig 

tartottam utónyomás alatt. A kötés kialakítása során keletkező gázokat ULT LAS 260 típusú 

elszívó berendezéssel, 50 m3/h térfogatáramú elszívással távolítottam el a munkatérből. Az 

elszívás miatt áramló levegő kismértékben hűtötte a munkatérben elhelyezett eszközöket és 

próbatesteket. Annak érdekében, hogy a kötések lehűlésének ütemét a lehető legnagyobb 

mértékben egységesítsem, azon próbatesteket is 60 másodpercig hagytam a berendezés 

munkaterében, amelyeknél a kötés létrehozásához nem volt szükség külső nyomásra. 

4.3. AZ ALUMÍNIUM FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA, KEZELÉSE 

Ebben az alfejezetben összefoglalom az alumínium felületének tisztítására és kezelésére 

alkalmazott módszereket, valamint az elért eredményeket és következtetéseket. Mielőtt 

részletesen bemutatnám a lézeres felületkezelési eljárással elért eredményeket, szükségesnek 

tartom annak elemzését is, hogy milyen hatása van a felület tisztításának, valamint az egyszerű 

szemcseszórással történő előkészítésének a létrehozható kötések teherbírására, szilárdságára. A 

kötéseket EN AW-6082 típusú alumínium ötvözet és R1059A jelű polipropilén anyag között 

hoztam létre külső nyomás alkalmazása nélkül. A diódalézerből kicsatolt lézernyaláb 

teljesítményét 150 W értékre állítottam be. 

4.3.1. Felületi tisztítás nélkül létrehozott kötések vizsgálata 

Elsőként 5 olyan kötést hoztam létre, amelyeknél sem az alumínium, sem a polipropilén 

próbatesteket nem tisztítottam meg. Ezek a kötések nem voltak tartósak, a kötési folyamat 

végeztével, a próbatestek lehűlése során a polimer elvált az alumínium felületétől (adhéziós 

tönkremenetel), így e kötések szilárdsága nem volt mérhető. Ennek oka, hogy a próbatestek 

felületén lévő por- és zsírréteg, továbbá az alumínium kis érdességű felülete 

(Ra = 0,15 ± 0,05 µm, Rz = 2,4 ± 0,8 µm), valamint az ezen kialakuló inert oxidréteg és az 

apoláris, az inert oxidréteggel kölcsönhatás kialakítására nem képes polipropilén együttesen 

meggátolják mind a fizikai (alakkal záró), mind a másodlagos kölcsönhatáson alapuló kötés 

kialakulását (ezt irodalmi adatok is alátámasztják [92, 102, 105]). Ezek alapján arra a 

következtetésre jutottam, hogy a felületek tisztítása, strukturálása a kötések létrehozása 

érdekében feltétlenül szükséges. 
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4.3.2. Zsírtalanított felületű alumíniummal létrehozott kötések vizsgálata 

Mivel a tisztítatlan próbatestek esetén nem alakult ki tartós kötés, ezért következő lépésként 

mind az alumínium, mind a polimer próbatestek felületeit 1 percen keresztül ultrahangos 

rezgetőkádban, metanolba merítve megtisztítottam, zsírtalanítottam annak érdekében, hogy a 

szennyeződések eltávolításával a másodlagos kölcsönhatáson alapuló adhézió kialakulásának 

lehetőségét megnöveljem. A zsírtalanítás után létrehozott kötések a tisztítatlan próbatestekhez 

képest már mérhető, de viszonylag kicsi teherbírással rendelkeztek, amelynek szórása is nagy 

volt (439 ± 69 N). A kötések tönkremenetele továbbra is adhéziós jellegű volt, a terhelés 

hatására a PP és az alumínium a kötési felület mentén váltak el egymástól. Az átlagos teherbírás 

értéket a névleges kötési keresztmetszettel (20×20 mm2) fajlagosítva 1,1 MPa kötésszilárdságot 

kaptam, ami a PP nyírószilárdságának (4,32 ± 0,20 MPa, 4. táblázat) 25,5 százaléka. Ezek 

alapján a felület megtisztításával és zsírtalanításával tömör kötések alakíthatók ki. Ahhoz 

viszont, hogy az alumínium-polimer kötések szilárdsága megközelítse, illetve elérje a polimer 

anyag szilárdságát, a kapcsolódó felületek megtisztításán kívül az alumínium próbatest felületi 

érdességét is meg kell növelni. 

4.3.3. Szemcseszórt felületű alumíniummal létrehozott kötések vizsgálata 

A szilárdság további növelésének érdekében az iparban felületek előkészítésére, 

strukturálására elterjedten alkalmazott szemcseszórással is előkészítettem az alumínium 

próbatestek felületeit. Ennek során a hengerelt felülethez (Ra = 0,15 ± 0,05 µm,  

Rz = 2,4 ± 0,8 µm) képest egy nagyságrenddel nagyobb, Ra = 2,9 ± 0,8 μm, Rz = 26,45 ± 2,49 μm 

érdességi értékekkel jellemezhető felületet tudtam létrehozni. A kötések kialakítása előtt az 

alumínium és polimer próbatesteket ultrahangos rezgetőkádban, metanolba mártva 

zsírtalanítottam. Így a szemcseszórt alumínium és a zsírtalanított polipropilén felhasználásával 

létrehozott kötések teherbírása 633,9 ± 28,4 N volt, amely jelentősen nagyobb a csak 

zsírtalanított próbatestek teherbírásához képest. Az átlagértéket a névleges kötési 

keresztmetszettel (20×20 mm2) fajlagosítva 1,6 MPa kötésszilárdságot kaptam, ez a PP 

nyírószilárdságának 37 százaléka. Ez megközelíti az irodalomkutatásomban bemutatott 

publikációkban elért eredményeket, ami bizonyítja, hogy a felület megfelelő előkészítésével, 

strukturálásával az alumínium és polimer anyagok között, lézeres kötési eljárással létrehozható 

kötés szilárdsága megnövelhető. Az így létrehozható kötések szilárdsága azonban az alapanyag 

szilárdságához képest viszonylag kicsi, ezért megvizsgáltam, hogy az alumínium felületének 

lézeres strukturálásával elérhető-e nagyobb kötésszilárdság. 

4.3.4. Lézeres strukturálással létrehozott felület vizsgálata 

A mechanikai kapcsolódás elvének [163] értelmében ahhoz, hogy a kötés teherbírása, 

szilárdsága nagy legyen, szükséges az összekötendő alkatrészek nagy felületen történő 

kapcsolódása. Kísérleteim alapján szemcseszórással ugyan megnövelhető a felület nagysága és 

érdessége, de a létrehozható felületi struktúra véletlenszerű és nem megbízhatóan 

reprodukálható. Ezzel szemben irodalmi adatok is alátámasztják [88, 164], valamint 

kísérleteimmel is bizonyítottam, hogy lézeres felületkezeléssel viszonylag rövid idő alatt és 

reprodukálhatóan, akár nagy mennyiségű, tetszőlegesen orientált, nagy potenciális kötési 

felületként funkcionáló alaksajátosság hozható létre. Ezen előnyös tulajdonságai miatt 

választottam kísérleteimhez a lézeres felületelőkészítési eljárást.  
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A lézeres kezelési folyamat legfontosabb paramétereinek feltárására a 3.2. fejezetben 

bemutatott Nd:YAG lézerberendezéssel, néhány felületkezelési paraméter értékének 

változtatásával árkokat hoztam létre az alumínium próbatestek felületén, a kialakítandó kötések 

terhelésére merőlegesen (20. ábra). A lézernyaláb paramétereinek változtatásával a létrehozott 

árkok geometriai tulajdonságait (mélységét, nyílásszögét) tudtam befolyásolni.  

 

 

20. ábra - A lézeres felületkezeléssel kialakított árkok elrendezése, valamint az alumínium és polimer 

próbatestek összeillesztése a kötés létrehozásához 

 

A lehető legnagyobb teherbírást a mechanikai kapcsolódás elvének értelmében 

(2.3.1. fejezet) akkor érhetem el, ha biztosítani tudom az összekötendő anyagok lehető 

legnagyobb felületen történő kapcsolódását. Annak érdekében, hogy meghatározzam a 

felületkezelési paraméterek (3. táblázat) és a létrehozható árkok mélysége (h), nyílásszöge (φ), 

keresztmetszete (A), maximális szélessége (d), és oldalfalának hossza (e) (21. ábra) közötti 

összefüggéseket, keresztmetszeti csiszolatokon optikai mikroszkópos vizsgálatokat végeztem. 

A csiszolatokat a 3.2. fejezetben bemutatott csiszolóberendezésen és az M3. táblázatban 

található csiszolási paraméterekkel hoztam létre. 
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Elsőként olyan alumínium próbatestek keresztmetszetének csiszolatáról készítettem 

képeket, amelyeken az árkokat változó impulzusismétlési frekvenciával (0,5–80 kHz között, a 

3. táblázat szerint), állandó 5 mm/s haladási sebesség és tízszeres pásztázási szám mellett 

hoztam létre (22. ábra). Az impulzusismétlési frekvencia (pulse repetition frequency, PRF) az 

egy másodperc alatt kibocsátott lézerimpulzusok (lézerfoton-csomagok) számát jelenti. A 

22. ábrán néhány kiválasztott frekvenciaértékkel készített árkok csiszolati képeit mutatom be. 

A teljes vizsgált frekvenciatartományt bemutató csiszolati képek a mellékletben láthatók 

(M3. ábra).  

 

0,5 kHz 1 kHz 5 kHz 10 kHz 20 kHz 

     
40 kHz 60 kHz 70 kHz 77,5 kHz 80 kHz 

     

22. ábra - Az impulzusismétlési frekvencia hatása az árkok geometriai tulajdonságaira (a teljes mérési 

sorozat a mellékletben, az M3. ábrán található) 

 

Beágyazó gyanta 
φ 

h
 

Alumínium 

A 

d 

21. ábra - Térhálós gyantával beágyazott, lézeres felületkezelési eljárással strukturált EN AW-6082 típusú 

alumínium ötvözet csiszolati képe optikai mikroszkóppal. Az ábrán „h” az árok mélységét, „φ” az árok 

nyílásszögét, „A” az árok keresztmetszetét jelöli, amelyeket az optikai mikroszkópos mérésekkel 

határoztam meg. A „d”-vel jelölt árok szélességet, valamint az „e”-vel jelölt árok oldalfal hossz nagyságát 

számítással határoztam meg. 
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Az árkokat tartalmazó alumínium mintákat gyantába beágyaztam, majd egymás után öt 

különböző magasságban (a beágyazási síktól számított 2 – 3,5 – 5 – 6,5 – 8 mm távolságban) 

vizsgáltam a kialakított árkok tulajdonságait. Ezeket a magasságértékeket úgy határoztam meg, 

hogy a felületen létrehozott, 10 mm hosszúságú árok mentén öt mérési pont alakuljon ki úgy, 

hogy a struktúrák kezdeti és végső fázisa (ahol a felfutó illetve lefutó lézernyaláb 

befolyásolhatja a létrehozott árkok tulajdonságait) ne kerüljön bele a mérési tartományba. Első 

lépésként a próbatesteket a beágyazási síktól számítva 2 mm magasságig felcsiszoltam, majd 

felpolíroztam, végül az optikai mikroszkóppal meghatároztam a kialakított árkok geometriai 

tulajdonságait (h, φ, A). Ezután ugyanezeket a próbatesteket ugyanazon csiszolóberendezésen 

és paraméterekkel tovább csiszoltam, majd felpolíroztam és a kialakított felületet 

mikroszkóppal ismét megvizsgáltam, folytatva ezeket a lépéseket az utolsó magasságértékig 

(8 mm) tartó polírozásig és mikroszkópi vizsgálatig (23. ábra). A mérési eredmények a 

mellékletben, az M4. táblázatban találhatók meg.  

 

23. ábra - Az impulzusismétlési frekvencia hatásának meghatározásához használt csiszolási terv 

 

A mért geometriai paramétereket (h, φ, A) az árok kialakítása során alkalmazott 

impulzusismétlési frekvencia függvényében a 24. ábrán mutatom be. Kísérleteim során 

megfigyeltem, hogy kis (0,5–1 kHz) valamint nagy (70–77,5 kHz) frekvenciaértékek esetén 

kicsi mélységű és keresztmetszetű árkok keletkeztek, amelyek alakját az ún. módusugrás 

(mode hopping) jelenség befolyásolta [165]. Minden, dópolt aktív közegű lézerberendezésnek 

van egy, a dópolástól függő optimális frekvenciaértéke (ez az ún. „PRF0” érték), amelynél a 

kibocsátott lézerfotonok energiája a lehető legnagyobb. Mode hopping a berendezésen elérhető 

teljes frekvenciatartomány két szélén alakul ki, ekkor a lézersugárzás előállításához alkalmazott 

gerjesztési sebesség túl kicsi (kis frekvenciaértékek esetén, jelen esetben 0,75 kHz alatt), vagy 

túl nagy (nagy frekvenciaértékek esetén, jelen esetben 75 kHz felett). Ekkor a Gauss-görbe 

alakú (TEM00 módusú) lézernyaláb alakja megváltozik TEM01 módusra, amelynek hatására a 

22. ábrán is látható, két jól elkülöníthető csúccsal rendelkező geometria alakul ki [166].  

A megfelelő gerjesztési sebesség-tartományba eső impulzusismétlési frekvenciaértékek 

esetén (1 és 70 kHz között) közelítőleg „V” alakú árkok jöttek létre, amelyek mélysége (h) és 

nyílásszöge (φ) az alkalmazott frekvenciától való függést mutatott (24. ábra). Az árkok 

mélysége 1 és 20 kHz frekvenciaértékek között folyamatosan növekedett, a nyílásszögük 

csökkent, tehát az árkok egyre mélyebbek, de egyre keskenyebbek lettek. Ezek alapján  

1–20 kHz között az impulzusismétlési frekvencia növelésével a megmunkálás mértéke is 
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növelhető. Ennek oka, hogy impulzus üzemű lézerberendezéseknél létezik egy olyan 

impulzusismétlési frekvenciaérték, amelynek beállításával a lehető legnagyobb 

átlagteljesítmény érhető el, amely a legnagyobb mértékű strukturáláshoz (ablációhoz) vezet. A 

maximális átlagteljesítményű lézerimpulzus a dolgozatomban alkalmazott Nd:YAG 

lézerberendezésnél 20 kHz impulzusismétlési frekvenciaérték (ez a berendezés „PRF0” értéke) 

esetén hozható létre, ezért jöttek létre ennél a frekvenciánál a legmélyebb árkok.  

 

 

24. ábra - A kialakított árkok mélységének, keresztmetszetének és oldalferdeségének függése az 

impulzusismétlési frekvencia értékétől (a felületkezelési folyamat állandó értékű paraméterei: Pásztázási 

szám: 10, Lézernyaláb haladási sebessége: 5 mm/s) 

 

20 kHz impulzusismétlési frekvenciaérték fölött az árkok mélysége folyamatos csökkenést, 

nyílásszögük viszont folyamatos növekedést mutatott egészen 75 kHz értékig. Ennek oka, hogy 

a frekvenciaérték 20 kHz fölé növelésével az impulzusokat kibocsátó lézeraktív közeg 

gerjesztésének sebessége az ideálisnál nagyobb, emiatt a lézernyaláb átlagteljesítménye, és az 

abláció mértéke is csökken. 75 kHz frekvenciaérték fölött a kis mennyiségű, elszublimáló 

anyagból kialakuló plazma már nem volt képes kimozdítani az anyagot az árkokból, 77,5 kHz 

frekvenciaérték felett pedig már egyáltalán nem alakultak ki árkok. Az árkok 

keresztmetszetének értéke 17,5 kHz frekvenciaértéknél érte el maximumát (154 ± 14,5 mm2), 

ezen frekvenciaérték fölött csökkenő tendenciát mutatott. A keresztmetszet nagyságát leíró 

(zöld színű), valamint az árkok átlagos mélységét leíró (fekete színű) görbék lefutása hasonló. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy az árok keresztmetszetének nagyságát nagyobb mértékben 

befolyásolja az árok mélysége az árok nyílásszögéhez képest. A 24. ábrán az eredményeket 

összefoglaló diagram látható, amelyen a mért átlagos árokmélység, árok keresztmetszet és árok 

nyílásszög értékeket, valamint az átlaghoz tartozó szórásmezőket tüntettem fel. 

A mért árokmélység és árok nyílásszög (h és φ) értékekből, szögfüggvények segítségével, a 

(4.2) összefüggés alapján meg tudtam határozni az árkok maximális szélességét (d), valamint a 

(4.3) összefüggés alapján az árkok oldalfalának hosszát (e). Ezen értékek, valamint az árok 

hosszának (20 mm) ismeretében a (4.4) összefüggés alapján számítottam ki az 1 árok 

létrehozásával elérhető felületnövekedés (Anöv) értékét. Az Anöv érték kiszámításánál az árok 

tetejéről (a 21. ábra jelölése szerinti d szélességű felületről) az árok kialakítása során eltávolított 

anyagmennyiséget negatív előjellel vettem figyelembe, hiszen az innen eltávolított anyag az 
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árok kialakítása nélkül is hasznosítható lett volna kötési felületként. A felületnövekedés 

százalékos értékét a kialakított felület (Anöv) és a felületkezelés hatására a kötési felületről 

eltávolított felület (Acsökk, (4.5) összefüggés) hányadosaként határoztam meg. 

 

𝑑 =  2 × ℎ × tan
𝜑

2
 (4.2) 

𝑒 =
ℎ

cos
𝜑
2

 (4.3) 

𝐴𝑛ö𝑣 = 2 × 20 × (𝑒 −
𝑑

2
) (4.4) 

𝐴𝑐𝑠ö𝑘𝑘 = 𝑑 × 20 (4.5) 

 

A 25. ábrán látható az egy árok kialakításával elérhető felületnövekedés tényleges (Anöv, 

fekete szaggatott görbe) és fajlagos értéke az impulzusismétlési frekvencia függvényében. 

Mindkét vizsgált paraméter 20 kHz frekvenciánál érte el maximális értékét, aminek oka, hogy 

ezen frekvenciaérték („PRF0”) esetén hozhatók létre a maximális energiájú (a dolgozatomban 

használt berendezés esetén ez 0,5 mJ) lézerimpulzusok, amelyek a lehető legnagyobb mértékű 

anyagmegmunkálást biztosítják. Az eredmények alapján dolgozatomban a legnagyobb felületű 

és közelítőleg szimmetrikus árkok létrehozására alkalmas 20 kHz frekvenciaértékkel fogok 

dolgozni azért, hogy a lehető legnagyobb, potenciálisan alakkal zárásra is alkalmas kötési 

felületet alakítsam ki. 

 

 

25. ábra - Adott impulzusismétlési frekvencia esetén elérhető felületnövelés százalékos mértéke, valamint 

az egy árok kialakításával elérhető felületnövelés mértéke a felület kezelése során alkalmazott 

impulzusismétlési frekvencia függvényében (a felületkezelési folyamat állandó értékű paraméterei: 

Pásztázási szám: 10, Lézernyaláb haladási sebessége: 5 mm/s) 
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A felületkezelési folyamat pásztázási száma hatásának vizsgálatát úgy végeztem el, hogy 

adott sebességgel (5 mm/s) és a legnagyobb keresztmetszetű árkok kialakítására alkalmas 

frekvenciával (20 kHz), egyszeres, ötszörös, valamint tízszeres végigpásztázással hoztam létre 

árkokat az alumínium próbatestek felületén (26. ábra). A különböző pásztázási számokkal 

végrehajtott megmunkálások között lényeges különbségek alakultak ki. A 26. ábrán látható, 

hogy egyszeri végigpásztázás esetén árok érdemben nem is alakul ki, az alumínium szerkezete 

azonban megváltozik. Ötszörös és tízszeres végigpásztázás esetén már mélyebb és szélesebb 

árkok készíthetők, azonban ahogy kísérleteimmel bizonyítottam, ezek tulajdonságait az 

alkalmazott frekvencia értéke is jelentősen befolyásolja. A legnagyobb keresztmetszetű árkok 

létrehozásához a legnagyobb végigpásztázási számot kell alkalmazni, tehát dolgozatomban 

tízszeres pásztázási szám értékkel fogok a továbbiakban dolgozni.  

 

Egyszeri végigpásztázás Ötszörös végigpásztázás Tízszeres végigpásztázás 

   

26. ábra - A lézeres felületkezelés során alkalmazott pásztázási szám hatása a kialakított árkok 

tulajdonságaira (a felületkezelési folyamat állandó értékű paraméterei: Impulzusismétlési frekvencia: 20 

kHz, Lézernyaláb haladási sebessége: 5 mm/s) 

 

A harmadik vizsgált paraméter a haladási sebesség volt, amelyhez a lézersugárzás 

impulzusismétlési frekvenciáját 20 kHz-re, a pásztázási számot tízszeresre állítottam be azért, 

hogy a lehető legnagyobb felületű árkokat tudjam létrehozni a sebességértékek hatásának 

összehasonlításához. A haladási sebesség az egységnyi felületre jutó energiával, és ezáltal az 

anyagmegmunkálás nagyságával van kapcsolatban: minél kisebb a sebesség, a lézernyaláb 

annál több ideig juttat ugyanarra a felületi tartományra energiát (nagyobb a fluencia értéke), így 

nagyobb felületi megmunkálás történik. A vizsgált sebességértékek kiválasztásakor ügyeltem 

arra, hogy legyen egy olyan sebesség (5 mm/s), amely esetén a lehető legnagyobb az 

anyagmegmunkálás, továbbá legyen egy ehhez képest nagy sebesség (50 mm/s), amely az ipari 

felhasználás (gyors ciklusidők) szempontjából kívánatos, valamint választottam ezek mellé egy 

köztes sebességértéket (25 mm/s) is. A megadott paraméterekkel készített árkok 

keresztmetszeti csiszolati képei a 27. ábrán láthatók. A legmélyebb árkok 5 mm/s sebességérték 

esetén alakultak ki, emiatt ezt a haladási sebességet alkalmaztam a felületi előkészítések során 

azért, hogy a lehető legnagyobb felületű árkokat tudjam létrehozni. 

A lézeres felületi strukturálással elérhető teherbírás-növekedés méréséhez az alumínium 

próbatesteken a legnagyobb felületű árok kialakítására alkalmas paraméterekkel (20 kHz 

impulzusismétlési frekvencia, 10 pásztázás, 5 mm/s haladási sebesség) 1, valamint 21 árkot 

hoztam létre. Az árkokat mindkét esetben a 20×20 mm2-es kötési felület középvonalára 

szimmetrikusan, a kötés terhelésére merőleges irányban alakítottam ki. 1 árok esetén a 

potenciális kötési felület 13,81 mm2-rel (3,5 százalékkal), 21 árok esetén 290 mm2-rel  
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(72,5 százalékkal) növelhető meg. EN AW-6082 típusú alumínium és R1059A jelű polipropilén 

között, a korábban (4.2. és 4.3.1–4.3.3. fejezetek) bemutatott módon és paraméterekkel 

kialakított kötéseken elvégzett nyíróvizsgálatok eredményei alapján 1 árok alkalmazásával a 

kötések teherbírása 493 ± 27 N-ra (ez 1,23 MPa szilárdságnak felel meg), amíg 21 árok esetén 

1251 ± 32 N-ra növelhető meg. Ez utóbbi a névleges kötési felülettel (20×20 mm2) számolva 

3,13 MPa kötésszilárdságnak felel meg, ami a PP anyag nyírószilárdságának 72,5 százaléka, 

ami jelentősen nagyobb, mint a szemcseszórással elérhető kötésszilárdság. Tehát az árkok 

számának növelésével az alumínium-polipropilén kötések szilárdsága megnövelhető, ezért 

dolgozatomban a továbbiakban a lézeres eljárással strukturált alumíniummal dolgozom tovább.  

 

5 mm/s 25 mm/s 50 mm/s 

   

27. ábra - A lézeres felületkezelés során beállított haladási sebesség hatása a kialakított árkok 

tulajdonságaira (a felületkezelési folyamat állandó értékű paraméterei: Impulzusismétlési frekvencia: 20 

kHz, Pásztázási szám: 10) 

4.4. ALUMÍNIUM-POLIMER KÖTÉSEK VIZSGÁLATA ÉS MINŐSÍTÉSE  

Ebben az alfejezetben bemutatom hogyan hoztam létre impulzus üzemű lézerrel kezelt 

felületű alumínium és polimer anyagok között kötéseket lézeres kötési eljárással, majd hogyan 

vizsgáltam ezeket. Közvetlenül a kötések kialakítása előtt az alumínium és polimer alkatrészek 

kötési felületeit ultrahangos rezgetőkádban, 1 percig metanolba mártva zsírtalanítottam. 

4.4.1. A kontúrpálya alakjának hatása az Al-PP kötések tulajdonságaira 

Első lépésként a kötések kialakításához alkalmazható lézerpályák alakjának hatását 

vizsgáltam meg Al-PP (R1059A) kötések szilárdságára. Az iparban háromdimenziós, komplex 

alkatrészek összekötésénél, illetve gyakran változó alkatrész-geometriák esetén elterjedten 

alkalmazzák az ún. kontúrhegesztés egyik leegyszerűsített változatát, amelynek során a 

kötéseket az alkatrészek vonal mentén történő összekötésével hozzák létre. A dolgozatomban a 

lézernyaláb vonalmenti pályáját (28a. ábra) úgy határoztam meg, hogy az alumínium felületén 

egy 14 mm hosszú vonal mentén, a pálya többszöri pásztázásával sugározza be az alumínium 

alkatrészt. Erre azért volt lehetőségem, mert az alumínium nagy hővezetési tényezője 

(névlegesen 240 W/(m2×K)) miatt a lézernyalábból származó hőenergia kis veszteséggel, 

gyorsan szétoszlik az alumínium alkatrész teljes térfogatában. Előzetes kísérleteim alapján, a 

fentebb említett anyagpárosítás és 14 mm hosszú, ötször végigpásztázott vonalmenti pálya és 

1,75 mm/s kötési sebesség esetén alakult ki a legnagyobb szilárdságú kötés. 

Létrehoztam emellett egy olyan zárt kontúrpályát is, amelyen a lézernyaláb egy lépésben, 

ismétlések nélkül, az átlapolt felület szélein futott végig (28b. ábra). Megvizsgáltam továbbá 



52 

 

egy olyan, a polimer próbatest irányába nyitott, U alakú kontúrpálya hatását is a kötés 

szilárdságára, amelyen a lézernyaláb szintén egy lépésben, ismétlések nélkül futott végig (28c. 

ábra). Ez utóbbi pályakonfigurációt kötések ipari körülmények között történő létrehozása során 

alkalmazzák, mivel a zárt kontúrpályákhoz képest előnyösebb feszültségeloszlást eredményez.  

 

 

28. ábra - A kötések kialakításához használt vonalmenti pálya, amelyet a lézernyaláb ötször pásztázott 

végig (a), valamint a négyzetpálya (b), és U alakú pálya (c), amiket a lézernyaláb egyszer pásztázott végig. 

A kötések kialakítása a pálya hosszától függetlenül azonos időtartam alatt történt meg. 

 

A négyzet alakú kontúrpályát az alumínium próbatest széleitől 3–3 mm távolságra hoztam 

létre, így a pálya 4 × 14 = 56 mm hosszú volt. A kötési sebességet 1,4 mm/s értékre állítottam 

be, mivel így a kötési idő (40 s), és így a hőbevitel nagysága is közel azonos volt a vonalmenti 

pályán (aminek hossza 70 mm) 1,75 mm/s sebességgel létrehozott, legnagyobb teherbírású Al-

PP kötések kötési idejével (40 s). Az U alakú kontúrpályát a kötési felület középvonalára 

szimmetrikusan, a kötési felület széleitől 3 mm távolságra hoztam létre, a pálya hossza 39 mm 

volt. A kötési sebességet 1 mm/s értékűre állítottam be, így a kötési idő (39 s) és a hőbevitel 

nagysága is közel azonos volt mindhárom vizsgált pálya esetén. A kötéseket árkot nem 

tartalmazó felületű („0 árok”), illetve egymástól 5 mm távolságra négy árkot tartalmazó felületű 

alumínium és az R1059A típusú PP felhasználásával hoztam létre, a pályák hatását a kötések 

kvázistatikus nyíróvizsgálatával, kötésszilárdságuk kiszámításával határoztam meg. 

A mérési eredményeket (29. ábra) összehasonlítva látható, hogy a többszöri 

végigpásztázású, egyenes vonalmenti pályával nagyobb szilárdságú kötések hozhatók létre az 

egyszer végigpásztázott, négyzet és U alakú pálya alkalmazásával kialakított kötésekhez 

képest. Mivel a pályák hossza alakjukból fakadóan eltért egymástól, ezért a négyzet és U alakú 

pályák esetén a kötési sebesség csökkentésével értem el azt, hogy a hőbevitel mértéke 

közelítőleg azonos legyen mindhárom vizsgált esetre. A lassabban mozgó lézernyaláb 

környezetében az alumínium és a lézernyaláb kölcsönhatása során felszabaduló hőmennyiség, 

és ezáltal a polimer lokális hőterhelése nagyobb mértékű. Emellett az egyenetlen, változó 

mértékű hőterhelés a kötésben feszültségek kialakulásához is vezethet. Ezzel szemben a 

kontúrpálya többszöri végigpásztázásával és a kötési sebesség növelésével egyenletesebb 

hőmérséklet-eloszlás biztosítható a kötési felületen, ami a szilárdság növekedéséhez vezetett. 

Mindezek alapján a további kísérleteimben az egyenes vonal menti pályát alkalmazom a 

kötések létrehozása során. 

Polipropilén Alumínium 

(a) (b) (c) 
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29. ábra - Alumínium-polipropilén kötések szilárdsága a kialakításuk során alkalmazott lézernyaláb pálya 

alakjának függvényében (a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot használtam, a kötéseket külső 

nyomás nélkül (0 MPa), változó kötési sebességgel hoztam létre) 

4.4.2. A lézeres felületkezeléssel létrehozott árkok mennyiségének és távolságának 

hatása a kötések teherbírására és szilárdságára 

Annak érdekében, hogy a lézeres felületkezeléssel létrehozott árkok kötésszilárdságra való 

hatását elemezni tudjam, a 4.3.4. fejezetben kiválasztott paraméterekkel árkokat hoztam létre 

alumínium próbatestek felületén, a próbatestek hossztengelyére merőlegesen. Kísérleteimben 

az árkok számát, illetve az árkok közötti távolságot változtattam. A kiválasztott értékek a  

30. ábrán láthatók: a fekete színű keret az alumínium 20×20 mm2 méretű kötési felületét, a piros 

színű vonalak a létrehozott árkokat ábrázolják, az ábrák alatt pedig az árkok közötti távolságok 

értékeit tüntettem fel. A 30a. ábrán látható a referencia geometria, amely nem tartalmazott 

árkot. A 30b. ábrán az egy árkot (a kötési felület középvonalában) tartalmazó felület látható, 

amíg a 30c. ábrán azokat az árokkonfigurációkat mutatom be, amelyeknél változó mennyiségű 

árkot hoztam létre a felület középvonalára szimmetrikusan.  

 

 

(nincs árok) 

 

 

(a) 

 

 
(1 árok) 

 

(b) 

 

 
(2 árok) 

1–20 mm 

(c) 

 

 
(3 árok) 

1–10 mm 

(d) 

 

 
(4 árok) 

1 és 5 mm 

(e) 

 

 
(5 árok) 

1 és 5 mm 

(f)  

 

 
(7 árok) 

2 mm 

(g) 

 

 
(11 árok) 

2 mm 

(h) 

 

 
(21 árok) 

1 mm 

(i) 

30. ábra - Az alumínium felületén lézeres felületkezeléssel létrehozott árkok sematikus geometriája, az 

árkok közötti távolságok értékeivel 
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Első lépésként megvizsgáltam, hogy milyen mértékben változik az alumínium-polimer 

kötések teherbírása 0, 1, 2, illetve 3 árok alkalmazása esetén. A két árkot tartalmazó felületek 

esetén az árkokat az 1–10 mm ároktávolság-tartományban 1 mm-es osztásközzel, amíg a  

10–20 mm ároktávolság-tartományban 2 mm-es osztásközzel alakítottam ki. A három árkot 

tartalmazó felületek esetén a középső árkot mindig a kötési felület középvonalában hoztam 

létre, az erre szimmetrikusan kialakított másik két árkot pedig a teljes fennmaradó ároktávolság-

tartományban 1 mm-es osztásközzel alakítottam ki. 

Az árkokat tartalmazó alumínium próbatesteket ezután a 4.2. fejezetben bemutatott 

paraméterekkel kötöttem össze Tipplen R1059A típusú polipropilén próbatestekkel, majd 

vizsgáltam a kötések teherbírását (a kötés tönkremenetelekor mért erő értékét) és 

kötésszilárdságát (aminek kiszámításához a teherbírás értékét elosztottam a névleges, 

20×20 mm2 nagyságú kötési felülettel) ISO 4587 szabvány szerinti kvázistatikus 

nyíróvizsgálattal. E kísérleteimhez azért a polipropilént választottam, mert ez egy viszonylag 

egyszerű szerkezeti felépítésű polimer, ami csak szén és hidrogén atomokat tartalmaz. 

Nincsenek benne tehát olyan, nagy elektronegativitású atomok, amelyek az alumínium és a 

polimer között a másodlagos kölcsönhatásokon alapuló, a kötés teherbírását befolyásoló 

adhézió kialakulását elősegítenék. Így a kialakított kötések teherbírását leginkább az alakkal 

zárás határozza meg, tehát ezzel az anyagpárosítással tudtam a kötési felület megnövelésének 

a kötés teherbírására, szilárdságára való hatását legegyszerűbben elemezni. Fontos volt emellett 

az is, hogy a kísérleteim során alkalmazott anyagok közül az R1059A típusú PP anyag 

folyóképessége volt a legnagyobb, így feltételeztem, hogy a megömlesztett PP nagymértékben 

ki fogja tölteni a létrehozott árkokat (ezt SEM-EDS vizsgálatokkal igazoltam, 4.4.3.1. fejezet). 

A kötési sebesség értékét kísérleti úton, különböző sebességértékekkel elkészített, árkot nem 

tartalmazó felületű alumínium és R1059A típusú PP között létrehozott kötések 

szemrevételezésével és nyíróvizsgálatával határoztam meg: szilárd, tömör és esztétikus 

kötéseket a 0,75–1,5 mm/s kötési sebességtartományban tudtam létrehozni. Ezek közül az 

1 mm/s sebességgel készített kötések teherbírása volt a legnagyobb, így a további kísérleteim 

során e kötési sebességértékkel dolgoztam. Előkísérleteim során azt is kimutattam, hogy az Al-

PP kötések létrehozásához nincs szükség külső nyomásra, a kötés a megfelelően összeillesztett 

próbatestek között a lézerrel történő besugárzás és az ebből keletkező hő hatására létrejön. 

A mérések eredménye, hogy a kötések szilárdsága már 1 árok alkalmazásával is átlagosan 

13 százalékkal megnövelhető (1,23 MPa) az árkokat nem tartalmazó felületű alumíniummal 

készített kötésekhez (1,09 MPa) képest (31. ábra). Két és három árok alkalmazásával a 

szilárdság akár 25 százalékkal tovább növelhető. Mind kettő, mind három árok esetén az árkok 

távolságának 5 mm-ig történő növelésével a kötések szilárdsága monoton nőtt. Az árkok 

távolságát 5 mm fölé növelve a kötés szilárdsága csökkenő tendenciát mutatott.  

A további vizsgálataimhoz az 1 és az 5 mm-es ároktávolság értékeket választottam ki, mivel 

ilyen ároktávolságok esetén tovább tudtam növelni az árkok számát, valamint tovább tudtam 

vizsgálni azt is, hogy az árkok távolsága hogyan befolyásolja a kötések teherbírását. Ehhez a 

30e. ábrán és 30f. ábrán látható módon négy, illetve öt árkot alakítottam ki az alumínium 

próbatestek felszínén. Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy a teherbírás tovább növelhető-e 

azzal, ha az árokszámot növelem, ezért a próbatestek felületén 7 és 11 (távolságuk: 2 mm,  

30g. ábra és 30h. ábra), illetve 21 (távolságuk: 1 mm, 30i. ábra) árkot is létrehoztam. A 

kötéseket a korábbiakban leírtakkal megegyező módon alakítottam ki és vizsgáltam meg, a 

teherbírás értékek a 32. ábrán láthatók.  
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31. ábra - Kvázistatikus nyíróvizsgálattal minősített alumínium-polipropilén kötések szilárdsága az árkok 

számának és távolságának függvényében (a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot használtam, a 

kötéseket külső nyomás nélkül (0 MPa), 1 mm/s kötési sebességgel hoztam létre) 

 

A 32. ábrán látható, hogy az árkok számának növelésével a kötések teherbírását is tovább 

tudtam növelni, azonban a növekmény mértékét jelentősen befolyásolta az árkok közötti 

távolság: a 3, 4 és 5 árokkal, 1 mm-es ároktávolsággal készített kötések teherbírása minden 

esetben kisebb volt az 5 mm-es ároktávolsággal készített próbatestekhez képest. Ennek oka, 

hogy 2 mm-nél kisebb ároktávolság esetén az egymáshoz közel lévő árkok feszültséggyűjtő 

hatása erősíti egymást, amíg nagyobb ároktávolság esetén ez a hatás egyre inkább csökken,  

5 mm felett pedig megszűnik.  

Ötnél több árok esetén az árkok számát már csak úgy tudtam tovább növelni, ha az árkok 

közötti távolságot csökkentettem. A további vizsgálatokhoz a 30. ábrán bemutatott 

árokkonfigurációkon kívül néhány alumínium próbatestben 17 árkot (egymástól mért 

távolságuk 1,25 mm) is kialakítottam lézeres felületkezeléssel, mivel így a 11 és 21 árok között 

egy közbülső értéket tudtam felvenni mind az árkok számának, mind távolságának 

szempontjából. 

Az egyes árokszámokhoz tartozó maximális kötés teherbírás értékek összehasonlításával 

igazoltam, hogy a mechanikai kapcsolódás elvének megfelelően az árkok számának, és ezáltal 

a kötési felület nagyságának, valamint az alakkal zárásra alkalmas anyagrészek méretének 

növelésével a teherbírás (és így a kötések szilárdsága is) megnövelhető. A 33. ábrán is látható 

szilárdság értékeket a teherbírás értékeknek a névleges kötési alapterületre (20×20 mm2) 

arányosításával számítottam ki. A mérési adatokra jó korrelációs együtthatóval, 0 kötési 

alapterület esetén 0 teherbírást visszaadó, harmadfokú polinom alapú trendvonal illeszthető, 

amelynek alapján a kötések teherbírása 21 árok alkalmazása esetén a lehető legnagyobb. Ennek 

oka, hogy a nagyobb kötési felület eléréséhez sok árkot kell egymáshoz közel kialakítani a 

kötési felületen, amelyek feszültséggyűjtő helyként viselkednek. 
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32. ábra - Kvázistatikus nyíróvizsgálattal minősített alumínium-polipropilén kötések teherbírása és az 

árkok kialakításához szükséges idő mértéke az árkok mennyiségének és távolságának függvényében  

(a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot használtam, a kötéseket külső nyomás nélkül (0 MPa),  

1 mm/s kötési sebességgel hoztam létre) 

 

 

33. ábra - A lézeres eljárással kialakított kötések teherbírása és kötésszilárdsága a potenciális kötési felület 

függvényében (a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot használtam, a kötéseket külső nyomás nélkül  

(0 MPa), 1 mm/s kötési sebességgel hoztam létre) 
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Megfigyeltem azt is, hogy a kötések tönkremenetelét három, vagy annál kevesebb árok 

esetén a próbatestek kötési felület mentén történő szétválása (szakadása) okozta (34a. ábra). 

Ezekben az esetekben az árkokban szemmel láthatóan maradt polimer anyag, amely a kötési 

felület mentén lenyíródott a tömbi polimerről (M4. ábra a mellékletben). Háromnál több árok 

esetén a kötések tönkremenetelét a PP lapkában keletkezett repedés okozta. A repedés nagysága 

az árkok számától való függést mutatott: 4, 5 és 7 árok esetén kisméretű, a kötési zóna 

környezetére lokalizált repedéseket figyeltem meg, amíg 11, 17 és 21 árok esetén a repedések 

akár a teljes PP lapka szélességét is elérték. Ez utóbbi esetben a kötés tönkremenetelekor a 

kötési zóna és a környező anyagrész leszakadt a PP lapkáról (34b. ábra), tehát a mért teherbírás 

és számított kötésszilárdság értékek nem a kötést, hanem az alapanyagot minősítették. Ezzel 

szemben a teherbírás értékek növekvő tendenciát, amíg a szilárdság értékek állandóságot 

mutattak, aminek oka, hogy az alumíniumban létrehozott árkok befolyásolják a kötési zóna és 

környezetének feszültségállapotát (egy-egy, a nyíróvizsgálatok során rögzített, az Al-R1059A 

PP kötésekre jellemző erő-elmozdulás görbe a mellékletben, az M5. ábrán látható). Annak 

vizsgálatát, hogy a megömlesztett polipropilén milyen mértékben töltötte fel az alumíniumban 

létrehozott árkokat a 4.4.3.1. fejezetben, a kötési sebesség hatásának elemzéséhez kapcsolódóan 

végeztem el pásztázó elektronmikroszkópos képek, valamint EDS térképek kiértékelésével.  

 

  

34. ábra - Polimer lapkáról nyíróterhelés hatására levált alumínium próbatest (a) és a PP anyagban 

kialakult repedés hatására tönkrement próbatest (b) (a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot 

használtam, a kötéseket külső nyomás nélkül (0 MPa), 1 mm/s kötési sebességgel hoztam létre) 

 

Lehetőségem lett volna további, nagyobb mennyiségű árkot tartalmazó felület kialakítására 

is, azonban ezt elvetettem, mivel az értekezésemben az árkok létrehozásához alkalmazott 

Nd:YAG lézerberendezés korlátozott teljesítménye (átlag 10 W) miatt a felület kezeléséhez 

szükséges idő sok árok esetén jelentős volt (21 árok esetén 840 másodperc, 32. ábra). A 

probléma hatása nagyobb teljesítményű felületkezelő lézerberendezés alkalmazásával 

jelentősen csökkenthető és a 32. ábra alapján lehetőség van arra is, hogy ipari körülmények 

között optimalizálni lehessen a folyamatot akár a kötés teherbírására, szilárdságára, akár az 

árkok létrehozásához szükséges időre. 

Az árkok közötti távolság feszültségállapotra való hatásának ellenőrzésére Ansys 

Workbench 2019 R3 végeselemes programban létrehoztam egy modellt, amellyel meg tudtam 

határozni a nyírófeszültség eloszlását a polimer próbatestben. Hangsúlyozom, hogy célom az 

árkok egymásra hatásának kimutatása volt, nem pedig számszerű feszültség-értékek 

meghatározása teljes végeselemes analízis végrehajtásával, mivel a VEM modell több 

egyszerűsítést is tartalmaz.  

(a) (b) 

40 mm 
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A modellben az alumínium próbatestbe egymástól 1, illetve 2 mm távolságra árkokat hoztam 

létre, amelyek geometriája megegyezett a valóságban az alumínium próbatestben kialakított 

árkokkal, létrehozásukhoz a valós árkok átlagos geometriai értékeit (M4. táblázat a 

mellékletben, impulzusismétlési frekvencia: 20 kHz) használtam fel. A viszkoelasztikus 

viselkedésűre beállított alkatrészeket 0,05 mm élhosszúságú kvadratikus elemekre bontottam 

fel, amelyeket az árkok környezetében hálókonvergencia lefuttatásával tovább sűrítettem annak 

érdekében, hogy az árkok szélénél a szimuláció futtatásakor jelentkező szingularitások 

nagyságát, hatását csökkentsem. A modellezéshez szükséges anyagparamétereket az 

alumínium műszaki adatlapjáról olvastam le, illetve a polipropilén anyagon végzett, 

szabványos szakítóvizsgálattal határoztam meg. A szakítóvizsgálat során a piskóta próbatestek 

középvonalával párhuzamosan, illetve arra merőlegesen nyúlásmérő bélyegeket ragasztottam, 

amelyekkel meghatároztam a próbatestek terhelés hatására történő hossz- és keresztirányú 

megnyúlását, valamint az anyagra jellemző Poisson-tényező értékét. 

A nyírófeszültség meghatározásához az alumínium próbatest szabadsági fokait megkötöttem 

(a testet rögzítettem), majd a 35. ábrán feltüntetett koordinátarendszer x tengelye mentén a 

polimer anyagot 0,1 mm-rel elmozdítottam. A szimuláció eredményei a 35. ábrán láthatók: a 

bal oldalon, az 1 mm távolságra létrehozott árkok esetén az árkok környezetéből kiinduló 

feszültség-hatásövezetek összeolvadását figyeltem meg, amely alátámasztja az elméletemet, 

miszerint az egymáshoz közel létrehozott árkok feszültséggyűjtő helyként viselkednek, 

gyengítik a kötést. Ezzel szemben a 35b. ábrán látható, hogy az egymástól 2 mm távolságra 

felvett árkok esetén a feszültség-hatásövezetek már nem érnek össze, az árkok a feszültség 

szempontjából kevésbé vannak hatással egymásra. A szimuláció és a valós mérések eredményei 

közötti eltérést (a valóságban 5 mm-es ároktávolságnál alakult ki a legnagyobb szilárdságú 

kötés, tehát ezen távolság esetén szűnik meg az árkok feszültséggyűjtő hatása) a szimuláció 

során alkalmazott elhanyagolások és a szimulációs szoftver korlátai okozták. 

Mindezek alapján a további alumínium-polipropilén kísérleteimhez az egymástól 5 mm 

távolságra négy árkot tartalmazó felületstrukturálási módot választottam. Ezzel ugyan nem a 

legnagyobb teherbírású kötéseket tudom létrehozni, viszont az elérhető teherbírás, a 

tönkremeneteli forma (a polimer lapkában végbemenő tönkremenetel) és a lehető legkisebb 

felületi előkészítési idő szempontjából ez a konfiguráció mutatkozott optimálisnak. 

 

  

35. ábra - Az alumíniumban kialakított árkok távolságának hatása a polimer próbatestben ébredő 

feszültségeloszlásra (pirossal a legnagyobb, kékkel a legkisebb feszültségértékeket jelenítettem meg):  

1 mm-es ároktávolság (a) és 2 mm-es ároktávolság (b) esetén (szemléltető ábrák). 

(b) 

Polimer próbatest 

Alumínium próbatest 

(a) 

Polimer próbatest 

Alumínium próbatest 
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4.4.3. Alumínium-polipropilén kötések vizsgálata 

4.4.3.1. Az alumínium hőmérsékletének mérése, és a polipropilén folyóképességének hatása a 

kötések szilárdságára 

A kísérleteim megkezdésekor azzal a feltételezéssel éltem, hogy a polimer anyag 

folyóképességének jelentős hatása van az alumínium-polimer kötések teherbírására.  

A 4.3. fejezetben bemutatott mérések során a dolgozatomban vizsgált PP-k közül a lehető 

legnagyobb folyóképességű PP anyaggal („R1059A”) hoztam létre a kötéseket annak 

érdekében, hogy a kicsi folyóképességből eredő problémákat (pl. az ömledék minimálisan 

nedvesíti az alumínium felületét) elkerülhessem. A 4.3. fejezetben bemutatott eredmények és 

tapasztalatok (a kötéstechnológia megbízhatóan működik, a mérési eredmények szórása kicsi) 

alapján biztosítottnak láttam a feltételeket arra, hogy a PP anyag folyóképességének hatását is 

elemezzem. Ehhez az alumínium próbatestek felületén 4 árkot (egymástól 5 mm távolságra) 

hoztam létre, amíg polipropilén anyagból három különböző MFI értékkel rendelkező  

(4. táblázat) R359A, R959A és R1059A típusú polipropilén anyagát alkalmaztam.  

A polimer anyagok folyóképességét a molekuláris szerkezet mellett a hőmérséklet is 

jelentősen befolyásolja. A dolgozatomban létrehozott kötések esetén a lézernyaláb pályáját úgy 

határoztam meg, hogy az alumínium felületén, egy 14 mm hosszú vonal mentén, a pálya 

ötszörös végigpásztázásával sugározza be az alumínium alkatrészt. Mivel az út hossza (70 mm) 

így adott volt, a kötési sebesség (a besugárzás időtartamának) változtatásával tudtam a kötési 

zónában ébredő hőmérséklet értékét befolyásolni. A 4.2. fejezetben bemutatott kísérletek során 

meghatároztam a szilárd, tömör és esztétikus alumínium-PP kötések kialakítására alkalmas 

kötési sebességtartományt (0,75–1,5 mm/s). Annak érdekében, hogy a polimer anyag 

degradációját (ami a kötések teherbírását csökkenti) elkerülhessem, a különböző kötési 

sebességek esetén meghatároztam az alumínium hőmérsékletét egy meghatározott pontban. 

Ehhez egy K-típusú termoelemes hőmérő-összeállítást alkalmaztam, amelynek érzékelőjét az 

alumínium próbatest széléhez erősítettem, közel ahhoz a tartományhoz, ahol a lézernyaláb a 

vonalmenti pálya mentén végigpásztázta az alumínium próbatest felületét (36. ábra). 

 

 

36. ábra - Az alumínium hőmérsékletének meghatározásához alkalmazott mérési összeállítás 

sematikus ábrája. A hőmérsékletet a lila körrel jelölt pontban mértem, a lézernyaláb a piros vonal 

mentén, a pálya ötszöri végigpásztázásával melegítette fel az alumínium próbatestet. 
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A külső nyomás nélkül, de különböző kötési sebességek alkalmazása során mért 

hőmérsékletértékek az idő függvényében ábrázolva a 37. ábrán láthatók. A mért értékek a kötési 

sebességtől függetlenül periodikus növekedést, majd csökkenést mutattak. Ennek oka, hogy a 

pálya mentén történő pásztázást a lézernyaláb a hőmérőtől távol kezdte meg, majd a besugárzás 

során a lézerfolt vándorolt az alumínium próbatest felületén. Ennek során először közeledett, 

majd távolodott a hőmérő érzékelőjétől, emiatt alakultak ki a hullámhegyekre és -völgyekre 

hasonlító alakzatok a görbéken. Emellett a hőmérsékletértékek maximuma a kötési sebesség 

csökkentésével (és így a besugárzási idő növelésével) egyre nagyobb lett, valamint időben 

egyre később jelentkezett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ábra - Különböző kötési sebességek alkalmazása esetén az alumínium alkatrészben ébredő 

hőmérséklet a kötési idő függvényében 

 

A lefogókészülékben használt alumínium és boroszilikát üveg nyomóalkatrészek 

vizsgálatához külső nyomás alkalmazása mellett is megmértem az alumínium próbatest 

hőmérsékletét a fentiekben bemutatott módszerrel (az eredmények a 38. ábrán láthatók). A 

mérések során 5–5 kötést alakítottam ki úgy, hogy először az üveg, majd az alumínium 

nyomóeszközt illesztettem be a lefogókészülékbe. A külső nyomás értékét 1 MPa-ra, a kötési 

sebességet 1,25 mm/s értékűre állítottam be, az alumínium próbatestek hőmérsékletét pedig a 

37. ábrán látható összeállítás segítségével mértem meg. A mérések alapján az üveg 

nyomóeszközzel biztosított külső nyomás esetén az alumínium hőmérséklete csak 

kismértékben csökken a nyomóeszköz és külső nyomás nélküli esethez képest. Ez bizonyítja, 

hogy az üveg nyomóeszköz kicsi hőveszteséggel, jól alkalmazható külső nyomás kialakítására 

kötések létrehozása során. Ezzel szemben a nagyobb hővezetési tényezőjű (kisebb 

hőkapacitású) alumínium nyomóeszköz alkalmazásakor megfigyeltem, hogy a kötés ugyan 

létrejött, de nem volt tartós. Ennek oka, hogy az alumínium próbatest egyenletesebben (kisebb 

hőmérsékleti kilengésekkel) melegedett fel, maximális hőmérséklete azonban mindössze 

110 °C volt. Ezek miatt minden esetben az üveg nyomóeszközt illesztettem be a 

lefogókészülékembe, amikor további kísérleteim során szükség volt külső nyomás 

alkalmazására. 

Jelölés  

az ábrán 

Kötési sebesség 

[mm/s] 

Besugárzási idő 

[s] 

Max. hőmérséklet 

[°C] 

 0,75 94 256,1 

 1,00 70 240,7 

 1,25 56 226,2 

 1,50 47 206,4 
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38. ábra - Az alumínium próbatestek hőmérséklete külső nyomás nélkül, továbbá üveg és alumínium 

nyomóeszközzel, 1 MPa külső nyomás alkalmazásával létrehozott kötések kialakítása során (a görbék 

periodikus változását az alkalmazott vonalmenti kötési pálya többszöri pásztázása okozta)  

 

A kötések létrehozásához alkalmazott R1059A típusú PP anyag bomlási tulajdonságait TGA 

berendezésen, 10 °C/perc fűtési sebességgel, levegő atmoszférában határoztam meg. Azért 

választottam a levegőt vizsgálati közegnek, mivel az Al-polimer kötések kialakítását is szabad 

levegőn, környezeti atmoszférikus körülmények között végeztem, így a PP anyag 

degradációjában is szerepet játszhat a levegő oxigéntartalma. A mérések alapján (M6. ábra a 

mellékletben) az R1059A típusú PP levegőben 240 °C körül már bomlani kezd. Ezt az értéket 

összehasonlítva a 37. ábrával látható, hogy a 0,75 mm/s kötési sebesség esetén az alumínium 

próbatest maximális hőmérséklete meghaladja a 240 °C-ot, így lehetséges, hogy a polimer 

anyag degradálódik ezzel a sebességértékkel történő összekötés során. Ezt kész kötésekből, a 

kötési felületről kivágott PP mintákon 10 °C/perc felfűtési sebességgel, nitrogén atmoszférában 

végzett TGA mérésekkel is igazoltam. Az ellenőrző mérésekhez azért választottam a nitrogén 

öblítőgázt vizsgálati közegnek, mivel a PP termikus előéletét, degradációjának mértékét csak a 

levegő kizárásával lehet megvizsgálni. A 39. ábrán jól látható, hogy a kisebb kötési sebességgel 

(0,75 mm/s) kialakított próbatestből kivágott minta tömegcsökkenése 50 °C-kal kisebb 

hőmérsékleten indul meg, és a legnagyobb bomlási sebesség (a derivált tömegváltozás görbe 

maximum értéke) is kisebb hőmérsékleten jelenik meg a nagyobb kötési sebességgel létrehozott 

próbatestekből kivágott mintákhoz képest.  

Mindezek alapján meghatároztam, hogy az Al-PP (R1059A típusú anyaggal) kötések 

kialakítása során 0,75 mm/s-nél nagyobb kötési sebességgel kell dolgozni a PP anyag 

degradációjának elkerüléséhez. Ennek figyelembe vételével kísérleteket végeztem, amelyekben 

az alumínium felületén lézeres felületkezelési eljárással 4 árkot (egymástól 5 mm távolságra) 
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hoztam létre, mivel a 4.4.2. fejezetben elért eredmények alapján az elérhető teherbírás, a 

tönkremenetel típusa (a PP kohéziós törése) és a felületi előkészítéshez szükséges idő 

szempontjából ez volt ideális. A felületkezelt alumínium és az R1059A típusú PP közötti 

kötések kialakításához a kötési sebesség értékét 0,75 mm/s-ról indítottam, és 0,25 mm/s 

lépésközökkel addig növeltem, amíg a kötések teherbírása a mért maximális teherbírás 

értékének 75 százaléka alá csökkent. Ezt az R1059A típusú anyag esetén 3 mm/s kötési 

sebességnél értem el. Ennek alapján az R359A és R959A típusú PP anyagokkal is a  

0,75–3 mm/s kötési sebességtartományban hoztam létre kötéseket. Ez a sebességtartomány 

szélesebb, mint az árkot nem tartalmazó felületű alumínium és PP közötti, jó minőségű kötés 

kialakítására alkalmas sebességtartomány (0,75–1,5 mm/s, 4.2. fejezet). Ennek oka, hogy 

azonos kötési sebesség esetén az árkokat tartalmazó felületű alumínium és PP között nagyobb 

teherbírású kötés alakítható ki, mint az árkot nem tartalmazó felületű alumínium és PP között.  

 

 

 

 

39. ábra - Különböző kötési sebességekkel kialakított Al-PP próbatestek kötési zónájából kivágott PP 

minták tömegének változása a hőmérséklet függvényében (teli görbék), valamint a bomlás sebességének 

változása a hőmérséklet függvényében (szaggatott görbék) 

 

A 40. ábrán a kötések teherbírását ábrázoltam a kötési sebesség függvényében. Az 

eredmények alapján mind az alapanyag folyási indexe (MFI értéke), mind a hőmérséklet 

befolyásolják a kötések szilárdságát. Az R1059A anyaggal, 1,75 mm/s kötési sebesség 

alkalmazásával tudtam elérni a legnagyobb kötésszilárdságot. 1 mm/s-nál kisebb kötési 

sebességek esetén a szilárdság csökkenését az anyag hőbevitel miatti degradációja okozta. Az 

1,75 mm/s-nál nagyobb sebességértékeknél a csökkenő hőbevitel miatt az anyag kisebb 

mértékben kerül megömlesztett állapotba, tehát kevésbé képes az alumínium felületét 

nedvesíteni. Ez utóbbi esetben logikus azt feltételezni, hogy az árkokba is kisebb mértékben 

folyik bele a megömlesztett anyag. Ennek ellenőrzésére különböző kötési sebességekkel 

Kötési sebesség: 0,75 mm/s 

Kötési sebesség: 1,00 mm/s 

Kötési sebesség: 1,25 mm/s 
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összekötött próbatestek keresztmetszeti csiszolatain elektronmikroszkóppal képeket 

készítettem, valamint EDS térképezési vizsgálatokat végeztem. 

 

40. ábra – Különböző folyási indexű (MFI-jű) polipropilén anyagokkal létrehozott Al-PP kötések 

szilárdsága a kötések kialakításához alkalmazott kötési sebesség függvényében. Az R1059A anyagnál az 

első mérési pont nagymértékű eltérését a polimer anyag nagy hőbevitel miatti degradációja okozta (a 

kötéseket külső nyomás nélkül (0 MPa) hoztam létre, az alumínium próbatestekbe egymástól 5 mm 

távolságra 4 árkot alakítottam ki lézeres gravírozással) 

 

Az EDS mérések során az alumíniumban kialakított árkokat és azok környezetét vizsgáltam 

meg, ennek során meghatároztam a vizsgált felületen található atomok típusát, százalékos 

arányát és eloszlását. Az elkészített képek és elemzések alapján tudtam következtetni arra, hol 

található a PP anyag a vizsgált felületen. A SEM-EDS képek (41. ábra) alapján az ömledék a 

0,75–2 mm/s kötési sebességtartományban (41a. ábra és 41b. ábra) jól kitöltötte az árkokat, 

azonban a 2–3 mm/s sebességtartományban készült próbatesteknél sok esetben buborékokat 

(egy példa a 41c. ábrán látható) is találtam az árkokban a PP anyag mellett. Ennek oka, hogy a 

nagy kötési sebesség miatt az ömledék túlzottan viszkózus volt.  

Az R359A és R959A anyagok esetén 1,25 mm/s kötési sebesség értéknél alakult ki a 

maximális kötésszilárdság. Ennél kisebb kötési sebességek esetén a szilárdság csökkent. A 

kötési zónából kivágott mintákon végzett TGA mérésekkel megvizsgáltam, hogy a csökkenést 

ezesetben is a PP degradációja okozta-e (ahogy az R1059A típusú anyagnál történt, 39. ábra). 

A mérésekkel kimutattam, hogy a kis folyási indexű R359A anyag kismértékben degradálódott, 

a közepes MFI-jű R959A anyagnál viszont nem találtam különbséget a tömegcsökkenést leíró 

görbék lefutásában (M7. ábra a mellékletben).  

1,25 mm/s-nál nagyobb kötési sebesség esetén a túl kicsi hőmérséklet és kis folyási index 

(kicsi folyóképesség) miatt kialakuló viszkózus ömledék okozta a kötés szilárdságának 

csökkenését. A csökkenés üteme a leginkább viszkózusan folyó R359A anyagnál nagyobb volt, 

mint a közepes folyóképességű R959A-nál: az R359A anyaggal, 3 mm/s kötési sebességgel 

már nem lehetett tömör kötést kialakítani és a szilárdság a maximális értékhez képest több mint 

50 százalékkal csökkent. Az R959A anyag esetén a kötések átlagos szilárdsága 2,25 mm/s 

kötési sebességig érdemben nem csökkent, e sebességérték felett pedig a mérési eredmények 

szórása megnehezíti a kiértékelést, a tendenciák meghatározását.  
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41. ábra - Különböző kötési sebességgel ((a): 0,75 mm/s, (b): 1,75 mm/s, (c): 2,75 mm/s) kialakított kötések 

keresztmetszeti csiszolatairól készített SEM képek és EDS térképek. A bal oldalon a vizsgált felület 

elektronmikroszkópos képe, középen a felületen található szénatomok eloszlása, a jobb oldalon pedig a 

felületen található alumínium atomok eloszlása láthatók (a fekete színű területeken az adott atomtípus 

nem található meg, amíg a színes jelölők az adott atomtípus gyakoriságát mutatják be) 

 

A kialakított kötések nyírószilárdsága a felhasznált PP típusától és a felületen kialakított 

árkok mennyiségétől és távolságától függetlenül egyetlen esetben sem haladta meg a 2,1 MPa-t. 

Így a legnagyobb szilárdságú kötések jósági foka (amit a mért kötésszilárdság értékeit az 

alapanyag nyírószilárdságával elosztva lehet meghatározni, a 4. táblázatban látható módon) 30–

40 % között ingadozott. Ennek egyik oka lehet, hogy a kötés nyíróvizsgálata során a kis 

merevségű PP próbatest a terhelés hatására deformálódik, kilép a nyíró igénybevétel síkjából. 

Ekkor a kötési zónát járulékos hajlító igénybevétel is terheli, ami a kötések kicsi terhelés 

hatására történő tönkremenetelét okozza. Ennek hatását a próbatestek és a kötési zóna 

alakjának, valamint a terhelés során a befogási módszer módosításával lehet befolyásolni, 

csökkenteni. A kis jósági fok egy további lehetséges oka a PP apoláros jellege, ami miatt nem 

jön létre van der Waals erőkön alapuló kölcsönhatás az alumínium és a PP között. Ezt az 

alumínium felületén kialakított struktúrák (alakkal zárásra alkalmas helyek) mintázatának 

optimalizálásával, valamint tapadást elősegítő adalékanyagok polimerhez történő keverésével 

lehet befolyásolni.  

Kísérleteim alapján kimutattam tehát, hogy a PP anyag ömledék állapotbeli folyóképessége 

a megfelelő kötési sebességtartomány (hőbevitel-tartomány) megválasztása esetén nem 

befolyásolja érdemben a kötés szilárdságát, az alumínium felületén létrehozott árkokat a 

polimer ömledék képes feltölteni. Méréseim alapján nagy hőbevitel (kicsi kötési sebesség) 

Buborék az árok alján 

(a) 

(b) 

(c) 
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esetén az ömledék szintén kitölti az árkokat, azonban a kötések szilárdsága a polimer anyag 

degradálódása miatt csökkent. Ezzel szemben kicsi hőbevitel (nagy kötési sebesség) esetén a 

polimer anyag viszkozitása nagy, az ömledék nem minden árkot képes feltölteni, ami szintén a 

kötés szilárdságának csökkenéséhez vezetett. A kötési folyamat ipari körülmények között 

gyorsítható nagyobb folyóképességű (kisebb átlagos molekulatömegű) anyag használatával, 

amennyiben ez nem befolyásolja számottevően a PP alapanyag (és ezen keresztül az Al-PP 

kötés) szilárdságát, mechanikai tulajdonságait. 

4.4.3.2. A külső nyomás hatása az Al-PP kötések szilárdságára 

Ugyan az Al-PP kötések külső nyomás, tehát a próbatestek összeszorítása nélkül is 

létrehozhatók, megvizsgáltam, hogy a kötési folyamat, valamint az ezt követő utónyomási fázis 

során alkalmazott külső nyomás segítségével befolyásolható-e a kötések szilárdsága. A 

feltételezésem az volt, hogy ha a próbatestek érintkezési felületeit nyomás alkalmazásával 

egymáshoz sajtolom, akkor a megömlesztett polimer anyag jobban feltöltheti az alumínium 

mikroméretű felületi alaksajátosságait, ez pedig a kötés szilárdságának növekedéséhez 

vezethet. Az alumínium felületén a már bemutatott lézeres kezelési eljárással 4 árkot hoztam 

létre, egymástól 5 mm távolságra, amíg a rendelkezésemre álló PP anyagok közül a nagy 

folyóképességű, R1059A típusú anyagot használtam. Azért ezt a konfigurációt és anyagot 

választottam, mert a külső nyomás nélküli kísérletek esetén ezekkel tudtam a legnagyobb 

szilárdságú Al-PP kötést kialakítani. A próbatesteket összeszorító nyomás kialakításához 

pneumatikus munkahengert alkalmaztam (17. ábra), amelyen az üzemi légnyomás 

változtatásával tudtam a próbatestekre ható nyomás értékét beállítani. A vizsgálataimhoz a 

reduktorral szabályozott légnyomás értékét 0, 3, illetve 6 bar értékre beállítva rendre 

0, 0,5 és 1 MPa nyomást tudtam kifejteni a próbatestekre. A nyomásérték változtatása mellett 

a kötési sebesség értékét (és ezáltal a hőbevitel mértékét) is változtattam a 0,75–3 mm/s 

tartományban, 0,25 mm/s lépésközökkel annak érdekében, hogy a külső nyomás és a hőbevitel 

együttes hatását is meg tudjam határozni. 

Az elkészített kötéseket az ISO 4587 szabvány szerinti kvázistatikus nyíróvizsgálattal,  

2 mm/perc sebességgel tönkremenetelig terheltem. A különböző kötési sebesség és külső 

nyomás paraméterekkel készített kötések szilárdsági értékei a 42. ábrán láthatók, amit a 

névleges kötési felület (400 mm2) felhasználásával határoztam meg.  

Méréseim alapján az Al-PP anyagpárosításnál a külső nyomás növelésével a kötések 

szilárdságát érdemben nem lehet megváltoztatni. Ahhoz, hogy az egyre növekvő 

nyomásértékek esetén azonos szilárdságú kötéseket tudjak létrehozni, csökkentenem kellett a 

kötési sebességet. Ennek oka, hogy a boroszilikát üveg a nagy hőkapacitása miatt a kötési 

zónában keletkező hő egyre növekvő részét vezette el az alumínium próbatestből, mivel a 

hőátadási tényező értéke az egymáshoz szorított anyagok közötti hőmérsékletkülönbség mellett 

a közöttük fellépő nyomás nagyságától is függ [167, 168]. Ez alapján tehát az azonos 

kötésszilárdság, egyensúlyi hőmérséklet és reológiai állapot eléréséhez a nyomásérték 

növelésével egyre nagyobb hőbevitelre, tehát egyre kisebb kötési sebességre van szükség.  

Megfigyeltem azt is, hogy 0 MPa-nál nagyobb nyomás-, és 1 mm/s-nél kisebb kötési 

sebesség alkalmazásával a külső nyomás alkalmazása nélkül létrehozott kötésekkel azonos, 

vagy nagyobb szilárdságú kötések alakíthatók ki. Emellett a külső nyomás alkalmazásával 

készített kötések szilárdsága kisebb mértékben csökken a kicsi kötési sebességek (nagy 

hőbevitel) esetén a nyomás alkalmazása nélkül készített kötésekhez képest. Ennek oka, hogy a 
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boroszilikát üveg hőelvonó hatása miatt a nagyobb hőbevitel ellenére sem degradálódik olyan 

mértékben a PP anyag, mint a külső nyomás nélküli esetben.  

 

42. ábra - Különböző külső nyomásértékekkel létrehozott kötések szilárdsága a kötési sebesség 

függvényében (a kísérletekhez R1059A típusú PP anyagot használtam, az alumínium próbatestekbe 

egymástól 5 mm távolságra 4 árkot alakítottam ki lézeres gravírozással) 

 

Megfigyeltem azt is, hogy 1 MPa nyomás esetén a kötési sebesség növelésével drasztikusan 

csökken a kötések szilárdsága. Ennek oka, hogy a bevitt energia egy része a próbatestek helyett 

a boroszilikát üveg felmelegítésére fordítódik. A lefogókészüléket és a próbatesteket is 

tartalmazó rendszer hőmérsékletét az is befolyásolja, hogy minden besugárzás után azonos 

ideig, 1 percig tartottam bent a próbatesteket a lézerberendezés munkaterében. Amikor a kötés 

létrehozása során alkalmaztam külső nyomást, akkor az 1 percig tartó utónyomás során azonos 

mértékű utónyomással sajtoltam össze a próbatesteket. A nyomás alatti érintkezés miatt az 

üveglap a felhevített alumínium hőjének egy részét el tudta vezetni, valamint a környezet (a 

lefogókészülék és a környező levegő) irányába le tudta adni. Ez a hőmennyiség így nem a 

polimer anyag felmelegítésére, illetve hőntartására fordítódott, emiatt az ömledék viszkózusabb 

volt, kisebb mértékben nedvesítette az alumínium felületét és a kapilláris hatás is kevésbé 

érvényesült. Ez vezetett a kötések szilárdságának drasztikus csökkenéséhez. 

Mivel ennél az anyagpárosításnál a külső nyomás értékétől függetlenül nincs jelentős 

különbség a kötésszilárdság értékei között, és nyomás alkalmazása esetén hosszabb ciklusidő 

szükséges azonos kötésszilárdság eléréséhez, ezért a további Al-PP kötéseket külső nyomás 

alkalmazása nélkül hoztam létre. 

4.4.3.3. Maleinsav-anhidriddel történő felületkezelés hatása az Al-PP kötések szilárdságára 

Az eddigi kísérleteim alapján kimutattam, hogy igen egyszerűen lehet Al-PP között kötést 

létrehozni lézeres eljárással: a kötési paraméterek megfelelő megválasztásával ipari 

szempontból is értékelhető teherbírású és szilárdságú kötések alakíthatók ki, nincs szükség sem 

az alkatrészek összesajtolására, sem utólagos kezelési lépésekre. Azonban a nagy szilárdságú 

kötés kialakításához az alumínium felületén nagy mennyiségű árkot kell létrehozni, mert a 

kötések szilárdságát a poláros egységeket nem tartalmazó PP esetén csak az alakkal záró 
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kötések mennyiségével lehet befolyásolni. Erre azért van szükség, mivel a PP 

makromolekulákban nincsenek olyan nagy elektronegativitású atomok, amelyek az alumínium 

poláros oxidrétegében található molekulákkal, van der Waals vagy dipólus-dipólus 

kölcsönhatásokkal nagy szilárdságú adhéziós kötést tudnának kialakítani. 

Számos olyan módszer és eljárás létezik, amellyel az anyaggal záró kötések, így a ragasztás 

és akár a különböző hegesztési eljárások esetén is megnövelhető az összekötött alkatrészek 

között kialakuló adhézió, és ezáltal a kötés teherbírása, szilárdsága. Az egyik ilyen módszer a 

kompatibilizálószerek alkalmazása, amelyeket a polimer alkatrészek gyártása során el lehet 

oszlatni az anyagban, vagy oldat, szuszpenzió formájában fel lehet vinni a felületre a kötés 

létrehozása előtt. Számos publikáció bizonyította már, hogy a maleinsav-anhidrid (MA) egy 

olyan kompatibilizálószer, amely termoplasztikus polimerekben, valamint szálas 

erősítőanyagok bevonatolása esetén is kiválóan alkalmazható, jelentősen befolyásolja a szál-

mátrix adhézió nagyságát is (pl. [169-171]). Ennek oka, hogy a MA kémiai felépítése, a benne 

található három, nagy elektronegativitású oxigénatom összesen hat nem kötő elektronpárja 

miatt igen reaktív, poláros vegyület, ami erős másodlagos kölcsönhatás vagy akár elsődleges 

kémiai kötés kialakítására is képes. A MA, megfelelő feltételek fennállása esetén, képes a 

polimerek funkciós csoportjaira elsődleges kémiai kötéssel csatlakozni, illetve ojtással akár a 

molekulaláncra, funkciós csoportként is be lehet építeni.  

A következőkben azt vizsgáltam, hogy a maleinsav-anhidriddel történő kezelés hogyan 

befolyásolja az Al-PP kötések teherbírását. Mivel az eddigi kísérletekben alkalmazott 

gyártmányú és típusú, de MA-del ojtott PP nem állt rendelkezésemre, ezért a PP lapkák MA-

oldattal történő felületkezelése mellett döntöttem. Ehhez fűtött, mágneses keverőn MA 

acetonban feloldásával telített oldatot hoztam létre. A rendelkezésemre álló PP típusok közül 

az ömledék állapotban legnagyobb viszkozitású, legnagyobb szilárdságú Al-PP kötés 

kialakítására alkalmas R359A típust választottam, amíg az alumínium próbatestek felületén 

különböző mennyiségű és távolságú árkot (0 árok, 4 árok egymástól 5 mm-re, 5 árok egymástól 

2 mm-re, 11 árok egymástól 2 mm-re) hoztam létre. Az alumínium és PP lapkákat a szokásos 

módon, ultrahangos rezgetőkádban, 1 percig metanolba mártva zsírtalanítottam, majd ezután a 

PP próbatestek felületére egy ecset segítségével vittem fel az oldatot, amelyből az oldószer 

elpárolgása után 0,10 ± 0,02 gramm MA maradt a felületen. A kötéseket 1,25 mm/s kötési 

sebességgel hoztam létre, mivel korábbi vizsgálataim alapján (4.4.3.1. fejezet, 40. ábra) az 

R359A esetén ezzel az értékkel lehetett a legnagyobb szilárdságú kötéseket kialakítani. 

A kötések nyíróvizsgálatának eredményei alapján (43. ábra) a MA-del történő felületkezelés 

a felület strukturáltságától függetlenül jelentősen, legalább 50 százalékkal (a MA-del nem 

kezelt, referencia kötésekhez képest) megnöveli a kötések szilárdságát. Ennek oka az, hogy 

amikor a polipropilén lapka és a felületére felvitt MA ömledék állapotba kerül, a MA molekula 

össze tud kapcsolódni a PP egy metilcsoportjával azáltal, hogy a MA gyűrűjében található 

telítetlen kettős kötés felnyílik és a kötődéssel, valamint a metilcsoportból származó 

hidrogénatommal telítődik. Ennek során a MA molekula térbeli helyzete úgy rögzül, hogy a 

nagy elektronegativitású oxigén atomok a PP szénláncától kifelé állnak. Amennyiben ilyen 

molekula jön létre, az erős ion-dipól kötést tud kialakítani az alumínium oxidrétegével, amely 

leggyakrabban Al2O3 és AlO(OH) molekulákat tartalmaz (44. ábra). Ezt Chen és társai 

alumínium és MA-del ojtott polipropilén között ragasztóanyag alkalmazásával kialakított 

kötések vizsgálatával igazolták [172]. Egy friss publikációban Liu és társai ezzel szemben arra 
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a következtetésre jutottak, hogy az alumínium és MA-et tartalmazó PP között emelt 

hőmérsékletű préseléssel kialakított kötések nagy szilárdságát elsősorban a kötési felület 

mentén kialakult, kis kristályosságú és kicsi átlagos molekulatömegű PP réteg okozta [173].  

 

 

43. ábra - Maleinsav-anhidriddel történő felületkezelés hatása az Al-PP kötések szilárdságára (a 

kísérletekhez R359A típusú PP anyagot használtam, a kötéseket külső nyomás nélkül (0 MPa) hoztam 

létre, a kötési sebességet 1,25 mm/s értékre állítottam be) 

 

 

44. ábra – A maleinsav-anhidrid molekula egy lehetséges csatlakozása a PP láncára, valamint ion-dipólus 

kötés kialakulása az MA erősen poláros oxigén atomjai és az alumínium felületi oxidrétegében található 

alumínium-ionok között 

 

Méréseim alapján a MA kézi felkenésével is elegendően sok PP-MA összekapcsolódás megy 

végbe ahhoz, hogy az alumínium és PP között létrehozható kötés szilárdságát a kialakuló, MA-

et tartalmazó molekulák jelentősen befolyásolják. Érdemes még azt is kiemelni, hogy a 

felületkezelés nélküli és a MA-del felületkezelt minták nyíróvizsgálati eredményeinek 

tendenciája is hasonló, a MA csak a mért értékek nagyságát befolyásolta: a két milliméteres 

ároktávolságra váltás során mindkét esetben megfigyelhető a szilárdság kismértékű 

csökkenése, továbbá az egymástól 5 mm-re 4 árkot, valamint egymástól 2 mm-re 11 árkot 

tartalmazó felületű alumíniummal készített kötések is hasonlóan viselkedtek. Fontos továbbá 

Parciálisan negatív töltésű O atomok 

Pozitív töltésű Al-ionok 

alumínium-oxid 
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az is, hogy a MA-del felületkezelt minták tönkremenetele minden esetben az alumínium és 

polipropilén lapkák átlapolt felület mentén történő szétesésével (adhéziós tönkremenetel) ment 

végbe. Ezzel szemben az ötnél több árkot tartalmazó felülettel létrehozott, MA-del nem 

felületkezelt minták tönkremenetelét minden esetben a PP lapkában kialakuló repedés okozta.  

A legnagyobb szilárdságú kötésből (amit az egymástól 2 mm távolságra 11 árkot tartalmazó 

alumíniummal tudtam kialakítani) kiszámítható maximális jósági fok értéke 80,3 %, ami az 

eddigi mérések alapján kiemelkedően nagy értéknek számít, és másfélszerese az azonos 

anyagokból, de MA-del való bevonatolás nélkül létrehozott kötések jósági fokának. Az 

eredmények alapján jól látható, hogy dipólusos kölcsönhatás kialakításával jelentősen 

megnövelhető az alumínium-polimer kötések szilárdsága. Ezért további, kvázistatikus 

sebességű nyíróvizsgálaton alapuló kísérleteimet egy olyan anyaggal, poliamiddal folytattam 

(az eredményeket a 4.4.4. fejezetben mutatom be), amit ipari körülmények között is elterjedten 

használnak és molekulaláncában tartalmaz olyan, nagy elektronegativitású atomokat (O, N), 

amelyek képesek a nagy kötésszilárdságot biztosító, dipólusos kölcsönhatást kialakítani az 

alumínium oxidrétegével. 

 

4.4.3.4. Ciklikus nyíróvizsgálatok 

Az alumínium-polimer kötések ipari alkalmazhatóságának szempontjából a kötések ciklikus 

nyíró igénybevételre adott mechanikai válaszának elemzése kiemelten fontos, hiszen például 

egy járműbe beépített, kötést tartalmazó alkatrészt számos, különböző frekvenciájú, komplex 

igénybevétel terhelheti. A ciklikus igénybevétellel terhelt, átlapolt alumínium-polimer kötések 

vizsgálata a szakirodalomban egyelőre kevéssé vizsgált, ezért a kötések ipari elterjedéséhez 

további vizsgálatok szükségesek. 

Dolgozatomban alumínium és R359A típusú polipropilén között kialakított kötések ciklikus 

nyíróterhelésével, 20 mm/perc sebességérték alkalmazásával modelleztem egy járműbe 

beépített kötésekre ható, ismétlődő igénybevétel hatását. A 4.4.3.3. fejezetben bemutatott 

eredmények alapján a polipropilén felületének maleinsav-anhidriddel történő kezelése 

jelentősen befolyásolta a kötések mechanikai tulajdonságait kvázistatikus nyíró igénybevétel 

esetén. Annak ellenőrzésére, hogy a MA milyen hatással van a kötések mechanikai 

tulajdonságaira ciklikusan ismétlődő nyíró igénybevétel alkalmazása esetén, az összes ciklikus 

mérésem során használtam felületkezelés nélküli, valamint MA-del felületkezelt PP lapkákat a 

kötések létrehozásához. A felületkezelés hatásának vizsgálata mellett az alumíniumban 

létrehozott árkok számát és távolságát is változtattam (megvizsgált konfigurációk a 

4.4.3.3. fejezethez hasonlóan: 4 árok, egymástól 5 mm távolságra, 5 árok, egymástól 2 mm 

távolságra, valamint 11 árok, egymástól 2 mm távolságra). Így meg tudtam vizsgálni azt is, 

hogy az alumínium felületelőkészítésének milyen hatása van a kötések viselkedésére, 

mechanikai tulajdonságaira ciklikusan ismétlődő nyíró igénybevétel alkalmazása esetén. 

A MA-del kezelt PP próbatesteket a 4.4.3.3. fejezetben bemutatott módon alakítottam ki: a 

metanolban történt zsírtalanítás után a próbatestek kötési felületére egy ecset segítségével 

vittem fel az MA-et tartalmazó oldatot, amelyből az oldószer elpárolgása után 

0,10 ± 0,02 gramm MA maradt a felületen. Az alumínium és PP lapkákat 1,25 mm/s kötési 

sebességgel kötöttem össze, mivel korábbi vizsgálataim alapján (4.4.3.1. fejezet, 40. ábra) az 

R359A esetén ezzel az értékkel lehetett a legnagyobb szilárdságú kötéseket kialakítani. 
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A méréseket Instron 8872 típusú, számítógép vezérlésű, hidraulikus mechanikai 

anyagvizsgáló berendezésen, 0,2 mm amplitúdójú, háromszög alakú elmozdulás-gerjesztés 

alkalmazásával végeztem el (a mérések során alkalmazott paraméterek értékeit előkísérleteim 

alapján határoztam meg). A vizsgálatok során a berendezés a befogópofákat minden egyes 

ciklusban a kezdeti befogási távolsághoz képest 0,2 mm-rel összenyomta, majd az eredeti 

befogási távolsághoz képest 0,2 mm-rel széthúzta, így a befogópofákban elhelyezett 

próbatestek teljes deformációja 0,4 mm nagyságú volt (egy jellemző gerjesztési ciklust mutat 

be a 45. ábra). A méréseket a próbatestek tönkremeneteléig végeztem, így meghatároztam az 

adott felületi kezelésű (különböző árokszámok és –távolságok az alumíniumban, MA-del 

kezelt, illetve kezeletlen PP) próbatestekkel létrehozott kötések tönkremeneteléhez tartozó 

ciklusszám értékét (5. táblázat). 

 

45. ábra - A fárasztóvizsgálatok során alkalmazott, háromszög alakú elmozdulás-gerjesztési függvény 

alakja, amplitúdója és ciklusideje 

Próbatest típus (felületkezelés típusa) Tönkremenetelhez tartozó átlagos ciklusszám 

4 árok, távolság: 5 mm 370 

4 árok, távolság: 5 mm + MA 575 

5 árok, távolság: 2 mm 351 

5 árok, távolság: 2 mm + MA 630 

11 árok, távolság: 2 mm 3144 

11 árok, távolság: 2 mm + MA 7287 

5. táblázat - Felületkezeléstől függő átlagos tönkremeneteli ciklusszámok nyíróigénybevétellel terhelt 

Al-PP kötések fárasztóvizsgálatai alapján 

 

Amint az a 6. táblázatban is látható, a kvázistatikus sebességű nyíróvizsgálatokhoz 

hasonlóan az alumíniumban kialakított árkok számának és távolságának változtatása, valamint 

a maleinsav-anhidriddel történő felületkezelés is befolyásolta a kötések fárasztó igénybevétellel 

szembeni ellenállását, tartósságát. Méréseim alapján mind a nagyobb mennyiségű árok 

kialakításával, mind a PP lapkák MA-del való felületkezelésével megnövelhető a 

tönkremenetelhez tartozó ciklusszám értéke. Megfigyeltem, hogy az árkok távolságának 

csökkentésével (négy árok, egymástól 5 mm távolságra esetről öt árok, egymástól 2 mm 

távolságra esetre) a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám értéke is lecsökkent. Ezt a hatást az 

árkok számának növelésével (ötről tizenegyre, az árkok között lévő 2 mm-es távolság 

változtatása nélkül) és a PP lapkák MA-del történő felületkezelésével ellensúlyozni lehetett, sőt 
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tizenegy árok kialakításával a kötések fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállását átlagosan 

egy nagyságrenddel meg tudtam növelni. Ez a jelenség analóg a kvázistatikus sebességű 

nyíróvizsgálatoknál észlelt, az árkok távolságának csökkentése miatt kialakuló 

szilárdságcsökkenéssel (ahogy például a 31. és 43. ábrákon is látható).  

4.4.4. Alumínium-poliamid kötések vizsgálata  

A poliamidot az ipari gyakorlatban számos alkatrész, például járművek motortéri elemeinek 

alapanyagaként használják erősítetlen és rövid szálakkal erősített formában jó hősokkállósága 

és hőtartása, valamint nagy hőmérsékleten is jó mechanikai tulajdonságai miatt. Ebben a 

fejezetben az alumínium és poliamid anyagok között lézeres eljárással létrehozott kötések 

vizsgálati eredményeit mutatom be. A 4.4.3. fejezetben bemutatott eredmények alapján azt 

feltételeztem, hogy a kötések szilárdsága kiemelkedő lesz, mivel a poliamid anyagban 

megtalálhatók olyan, nagy elektronegativitású (oxigén- és nitrogén-) atomok, amelyek képesek 

az alumínium oxidrétegében található, polarizált oxidvegyületükkel másodlagos kölcsönhatás 

kiépítésére. Az eredményeim igazolják, hogy a ragasztás és a csavarozás mellett a lézeres kötési 

eljárás is alkalmazható alumínium és poliamid ipari körülmények között való összekötésére, 

mivel nagy szilárdságú kötéseket tudtam kialakítani. 

4.4.4.1. A PA szárítása és nedvesítése 

A poliamid a molekulaláncában található, nagy elektronegativitású és nem kötő 

elektronpárokkal rendelkező (nitrogén és oxigén) atomok miatt poláros és vízfelvételre 

hajlamos (higroszkópos), ami feldolgozását megnehezítheti, valamint befolyásolhatja a polimer 

termék tulajdonságait is. Mivel a higroszkópos alapanyagszemcsék felületén megülő, valamint 

belsejében megkötött vízmolekulák a feldolgozás (pl. fröccsöntés) során gőzfejlődést, ezáltal 

változó termékminőséget okozhatnak, ezért a granulátum feldolgozás előtti megfelelő 

kiszárítására kiemelt figyelmet kell fordítani. Normál légköri körülmények között történő 

felhasználás során, megfelelően hosszú idő alatt a PA nedvességtartalma igazodik a környezet 

nedvességtartalmához, emiatt változhatnak mechanikai tulajdonságai (nedves környezetben 

plasztikusabban, száraz környezetben ridegebben viselkedik az anyag) és akár az alkatrész 

méretei, alakja is. Ez a hatás például rövid, vágott szálak (pl. üveg-, vagy szénszálak) 

bekeverésével mérsékelhető, mivel így egyszerre csökkenthető a nedvességre érzékeny 

mátrixanyag mennyisége és növelhető az anyag szilárdsága, merevsége. 

A kísérleteimhez felhasznált poliamid lapkákat egyszerre, a kísérletek megkezdése előtt 

fröccsöntöttem le, amely előtt a granulátumszemcséket Motan-Colortronic száraz levegős 

szárítóberendezésen, 4 órán keresztül, 80 °C hőmérsékleten szárítottam. A szárítóból a kezelt 

granulátumszemcséket zárt rendszeren keresztül egyenesen a fröccsöntőgép adagológaratjához 

vezettem. Az elkészített lapka próbatesteket viszont ezután lezárt papírdobozban, de 

atmoszferikus körülmények között tároltam a kötések kialakításáig. Mivel biztos voltam benne, 

hogy az eltelt idő során az anyag a környezeti levegő páratartalmából vett fel nedvességet, ezért 

meghatároztam az anyag nedvességtartalmát egy Brabender Aquatrac-3E típusú 

nedvességmérő berendezésen, a lapka próbatestekből kivágott öt különböző mintán. Emellett 

szintén öt mintát 4 órára, 80 °C hőmérsékletre beállított szárítószekrénybe is elhelyeztem, majd 

a 4 óra leteltével megmértem ezek nedvességtartalmát is. A minták nedvessége mindkét esetben 

1,20 ± 0,05 % volt, a szárítástól függetlenül. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy az 

atmoszferikus körülmények között történő szárítás esetén a 80 °C hőmérséklet kevés ahhoz, 
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hogy az anyagban megkötött nedvesség párolgását előidézze. Ezért a szárításokat Binder VD 53 

típusú vákuumszárítószekrényben végeztem tovább, mivel vákuum alkalmazásával a víz (így a 

PA-ban tárolt nedvesség) harmatpontja lecsökkenthető, tehát kisebb hőmérsékleten kezd 

párologni a víz az anyagból. Első lépésként megvizsgáltam, hogy 4 óra hőkezelés 80 °C-on 

milyen mértékben módosítja az anyag nedvességtartalmát. Méréseim alapján a 80 °C 

hőmérséklet még vákuum alkalmazása esetén sem elegendő, ugyanis az így „kiszárított” minták 

nedvességtartalma 1,25 ± 0,03 % értékűre adódott. A kismértékű nedvességtartalom-növekedés 

oka a két vizsgálat közötti időben megnövekedett környezeti nedvességre vezethető vissza, a 

szórásmezőket is figyelembe véve a szárított és a légnedves minták nedvességtartalma 

közelítőleg megegyezik.  

További vizsgálatokat végeztem ezért 120 °C hőmérsékleten, vákuum alatt tartott 

próbatestek esetén, különböző kondicionálási időket (2 óra, 4 óra, 24 óra) beállítva. Az 

eredmények (46. ábra) alapján a 120 °C már elegendő ahhoz, hogy a nedvesség párologni 

kezdjen az anyagból, a nedvességtartalomra pedig természetesen a kondicionálási idő is 

hatással volt: 4 óra szárítás hatására felére (0,5 % körüli értékre), 24 órányi szárítás után pedig 

0,15 % értékre állítható be az eredetileg 1,25 % nedvességű PA lapkák nedvességtartalma. 

 

 

46. ábra - Poliamid lapkák nedvességtartalma a szárítás (30 mbar vákuum alatt szárítószekrényben), 

illetve kondicionálás (23 °C-os vízben) hatására 

 

A 24 órányi szárítás ezen a hőmérsékleten már szélsőségesnek számít, felvetődött az anyag 

szárítás közbeni degradációjának lehetősége, így oldatviszkozitás és TGA vizsgálatot végeztem 

annak meghatározására, hogy milyen mértékű a PA degradációja 120 °C hőmérsékleten, a 

kondicionálási idő függvényében. Az oldatviszkozitás mérés során meghatározott átfolyási idő 

arányos a polimer molekulaláncainak átlagos hosszával, így a légnedves és szárított minták 

átfolyási idejének összehasonlításával tudtam következtetést levonni a polimer anyag szárítás 

okozta degradációjának mértékéről. Az átfolyási idők értékei között nem találtam jelentős 

különbséget, ami arra engedne következtetni, hogy még a 24 órás szárítás hatására sem 

degradálódott jelentős mértékben a PA anyag. Ennek ellenőrzésére a kondicionált 

próbatestekből kivágott mintákat 10 °C/perc fűtési sebességgel, nitrogén öblítőgáz 

alkalmazásával bomlásig hevítettem TGA berendezésen. A bomlási görbék alapján 
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meghatároztam az egyes minták bomlási hőmérsékletét (az 5 %-os tömegveszteséghez tartozó 

hőmérsékletet), valamint a tömeg változását leíró görbe deriválásával a bomlási sebesség görbét 

és a bomlási sebesség maximális értékét (M8. ábra és M5. táblázat a mellékletben). A 

különböző időtartamokig szárított poliamid minták görbéinek, valamint a kiszámított bomlási 

sebesség értékek összehasonlításával kimutattam, hogy a szárítás időtartamának (a vizsgált  

0–24 óra tartományban) a TGA mérés alapján sincs hatása a poliamid degradációjára.  

A poliamiddal végzendő további vizsgálataimhoz a 4 óra hosszúságú, 120 °C-on végzett 

szárítást választottam, mivel így rövidebb idő alatt, az anyag degradálása nélkül elfogadható 

szintre csökkenthető a légnedves poliamid nedvességtartalma. Természetesen a legjobb 

módszer az anyag nedvességtartalmából eredő problémák kiküszöbölésére az, ha a polimer 

alkatrészt rögtön a fröccsöntés után, még kiszárított állapotában hozzákötik az alumínium 

alkatrészhez. Ennek megvalósítására kiválóan alkalmazható a lézeres kötési módszer, mivel 

gyors, jól automatizálható és gyártósorba beépíthető. 

A szárítás mellett a nedvesítés hatását is megvizsgáltam a PA anyagok nedvességtartalmára, 

ehhez PA lapkákat szobahőmérsékletű vízbe mártottam 1, 3, illetve 7 napra. A beáztatás előtt 

és az áztatás után feljegyeztem a lapkák tömegét (a mért értékek a mellékletben, az M2. 

táblázatban láthatók), valamint Brabender Aquatrac-3E berendezéssel meghatároztam a 

százalékos nedvességtartalmukat is, amely a 46. ábrán látható. Már egy nap vízbe áztatással is 

jelentősen megnövelhető a minták nedvességtartalma, amíg hét nap alatt a PA felületén 

lerakódott pára és térfogatában megkötött vízmolekulák együttes tömege meghaladta a teljes 

vizsgált minta tömegének 6 százalékát is. Ez természetesen jelentősen befolyásolta a 

mechanikai tulajdonságaikat is, a nedves és szárított minták között szabványosított mérés 

nélkül is érzékelhető volt a különbség: a próbatesteket kézzel meghajlítva a nedves minták 

szívósan, a száraz minták ridegebben viselkedtek.  

Lapka próbatestek mellett az ASTM D732-10 szabvány szerinti nyíróvizsgálathoz 

előkészített próbatesteket is beáztattam, illetve szárítottam a fent megadott paraméterekkel, 

majd ezeket a kondicionálási idő lejártával azonnal minősítettem a szabvány szerinti 

nyíróvizsgálattal. Ugyanezeket a méréseket elvégeztem továbbá 30 tömegszázalék rövid 

üvegszállal erősített (MV13 GF30), valamint 30 tömegszázalék üveggyönggyel töltött  

(MV13 GB30), kondicionált (nedvesített vagy szárított) próbatestekkel is. Méréseim alapján a 

nedvességtartalom csökkentésével a nyírószilárdság értékek (az elvárásomnak megfelelően) 

növekedtek (47. ábra). Kíváncsi voltam arra, hogy ez a tendencia a lézeres eljárással létrehozott 

kötések esetén is fennáll-e, ezért különböző mértékben kondicionált PA lapkák alkalmazásával 

kötéseket hoztam létre. A kapcsolódó eredmények a 4.4.4.3. és a 4.4.4.4. fejezetben találhatók. 
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47. ábra - Különböző módokon kondicionált (nedvesített és szárított) erősítetlen, üvegszállal erősített, 

valamint üveggyönggyel töltött poliamid nyíróvizsgálatának eredményei 

4.4.4.2. Az optimális kötési sebesség értékének meghatározása és a lefogókészülékben 

alkalmazott üveglap hatásának vizsgálata a kötések teherbírására  

Az alumínium-poliamid kötések létrehozása és vizsgálata előtt első lépésként meg kellett 

határoznom, hogy milyen sebességértékkel hozzam létre a kötéseket. Mivel a poliamid 

molekulaláncában vannak nagy elektronegativitású oxigén és nitrogén atomok, ezért az anyag 

poláros, tehát a molekulalánc-szegmensek között nagyobb valószínűséggel alakulnak ki a 

szegmenseket erősen egymáshoz rögzítő másodlagos kölcsönhatások (hidrogénhíd, dipólus 

kölcsönhatás). Emiatt a PA megömlesztéséhez nagyobb hőbevitelre van szükség, valamint 

ömledék állapotban a PP-nél viszkózusabban folyik (ez utóbbi tulajdonságra az anyag 

nedvességtartalma is hatással van). Ebből kiindulva előzetes kísérleteim során a kicsi  

(0,5–1,5 mm/s) kötési sebesség-tartományban hoztam létre hét-hét kötést árkot nem tartalmazó 

felületű alumínium és (első lépésként) légnedves poliamid próbatestek között.  

A kötések létrehozása során azt tapasztaltam, hogy tömör kötés a hornyolt üveglap 

alkalmazásával a 0,5–1 mm/s sebességtartományban alakult ki, így ebben a tartományban 

vizsgáltam meg a különböző szárítási időtartamok hatását az Al-PA kötések szilárdságára. Az 

eredmények a 48. ábrán láthatók.  

Méréseim alapján (48. ábra) a 0,5 mm/s, valamint 0,75 mm/s kötési sebességgel kialakított 

kötések átlagos szilárdsága az anyag nedvességtartalmától függetlenül közelítőleg azonos volt, 

lényeges különbséget csak a szórásmező terjedelmében találtam. A kísérletek során az 

elkészített próbatestek szemrevételezésekor megfigyeltem, hogy 0,5 mm/s kötési sebesség 

esetén a PA ömledék viszkozitása kisebb volt (a megömlesztett anyag nagyobb mértékben 

folyós volt), mint a 0,75 mm/s sebességgel létrehozott kötések esetén, és a PA ömledék részben 

kifolyt a kötési zónából, megszilárdulása hosszabb ideig tartott. A kötés kialakítása során 

keletkező, jellegzetes szag miatt felvetődött bennem a poliamid anyag degradációja is, amit az 

átlagértékekhez tartozó szórásmezők terjedelmének megnövekedése is alátámasztott. 1 mm/s 

kötési sebesség esetén a kötések átlagos szilárdsága harmadával csökkent. Emiatt a további 

kísérleteim során 0,75 mm/s kötési sebességértékkel hoztam létre a kötéseket, mivel így a lehető 
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legnagyobb szilárdságú (és az átlagértékhez tartozó legkisebb szórással rendelkező) kötéseket 

tudtam kialakítani. 

 

 

48. ábra - Különböző mértékben szárított PA lapkákkal készített kötések szilárdsága a kötési sebesség 

függvényében (a kísérletekhez MV13 típusú PA anyagot használtam, a kötéseket 1 MPa külső nyomás 

alkalmazásával hoztam létre, az alumínium próbatestek felületét nem módosítottam (0 árok)) 

 

Annak ellenőrzésére, hogy a hornyolás hogyan befolyásolja a létrehozható kötések 

szilárdságát, hornyolt és hornyolatlan üveglapok alkalmazásával is készítettem kötéseket, 

amelyek kvázistatikus nyíróvizsgálatának eredményei a 49. ábrán láthatók. Ennek alapján a 

hornyot nem tartalmazó üveglappal készített kötések szilárdsága mindkét vizsgált esetben 

kisebb volt a hornyolt üveglap alkalmazásával létrehozott kötésekéhez képest. Ennek oka, hogy 

a nem hornyolt üvegben haladó lézernyaláb szóródást szenved, energiájának kisebb része 

fordítódik az alumínium és a polimer anyag felmelegítésére. A kisebb hőmérsékletű polimer 

ömledék viszkózusabban viselkedik, emiatt kisebb a molekulaláncok mozgékonysága. Ez 

csökkenti az alumínium oxidrétege és a polimer molekulaláncai közötti dipólusos és diszperziós 

kölcsönhatások kialakulásának valószínűségét, ez okozta a vizsgált kötések teherbírásának 

csökkenését is. Tapasztalataim alapján azon kötéseknél, amelyek kialakításához külső 

nyomásra is szükség van, olyan, nagy szilárdságú és kis hővezetési tényezőjű anyagot érdemes 

használni a próbatestek összeszorításához, amelybe a lézernyaláb áthaladását lehetővé tevő 

hornyot lehet munkálni. 

Az eredmények alapján a nagy elektronegativitású (O, N) atomokat tartalmazó, poláros PA 

és alumínium között nagyobb szilárdságú kötések hozhatók létre, mint az egyszerűbb 

molekuláris felépítésű PP és alumínium között. Az árkot nem tartalmazó felületű alumínium és 

PA közötti kötések szilárdsága 0,75 mm/s kötési sebességérték alkalmazásával meghaladta az 

5 MPa-t. Ugyanezekkel a paraméterekkel a sima felületű alumínium és PP között kialakítható 

legszilárdabb kötés szilárdsága egy esetben sem érte el a 3 MPa-t. Mivel az Al-PP kötéseknél 

az alumínium felületének strukturálása megnövelte a kötések szilárdságát, ezért a továbbiakban 

megvizsgáltam, hogy ez így van-e alumínium-poliamid kötések esetén is. 
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49. ábra - Hornyolt és hornyolatlan üveglappal készített Al-PA kötések szilárdság értékeinek 

összehasonlítása (a kísérletekhez MV13 típusú PA anyagot használtam, a kötéseket 1 MPa külső nyomás 

alkalmazásával hoztam létre, a kötési sebességet 0,75 mm/s értékre állítottam be) 

 

4.4.4.3. Árkok számának és távolságának hatása 

Az Al-PP kötések vizsgálatakor megfigyeltem, hogy az alumínium felületének lézeres 

strukturálásával, bizonyos árokszám és –távolság konfigurációk (egymástól 5 mm távolságra 

felvett 3–5 árok, egymástól 2 mm távolságra felvett 7 és 11 árok) esetén nagy szilárdságú kötés 

alakítható ki (32. ábra). Annak ellenőrzésére, hogy az alumínium felületének strukturálásával 

befolyásolható-e az Al-PA kötések szilárdsága, az alumínium próbatestek felületén lézeres 

felületkezeléssel árkokat hoztam létre. Ezen vizsgálatok során csak azon árokszám és -távolság 

konfigurációk (3, 4 és 5 árok, egymástól 5 mm távolságra, valamint 7 és 11 árok egymástól  

2 mm távolságra) hatását vizsgáltam meg, amelyekkel az Al-PP kötések esetén szilárdság-

növekedést értem el. A kötések létrehozásához szárított (4 órán keresztül, 120 °C-on, 

kivákuumozott szárítószekrényben, így 0,5% nedvességtartalmú) MV13 típusú poliamid 

lapkákat használtam, mivel ezekkel lehetett a legnagyobb szilárdságú kötéseket kialakítani 

korábbi kísérleteim alapján. Az így kialakított kötések nyíróvizsgálatainak eredményei az  

50. ábrán láthatók, amelyek alapján kijelenthető, hogy az alumínium felületén létrehozott 

árkokkal az Al-PA kötések szilárdságát nem lehet számottevően megnövelni. Megfigyeltem 

viszont, hogy az árkok számának növelésével, és ezzel párhuzamosan az árkok közötti távolság 

csökkentésével a kötések szilárdsága 30 százalékkal csökkent, amit az árkok feszültséget 

koncentráló hatása okozott (a 35. ábrán bemutatott okok miatt). Egy-egy, a nyíróvizsgálatok 

során rögzített, az Al-PA kötések viselkedésére jellemző erő-elmozdulás görbe a mellékletben, 

az M5. ábrán látható. 
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50. ábra - Az árkok számának és távolságának hatása az Al-PA kötések szilárdságára (a kísérletekhez 

MV13 típusú PA anyagot használtam, amit kivákuumozott szárítószekrényben, 4 órán keresztül,  

120 °C-on szárítottam ki. A kötéseket 1 MPa külső nyomás alkalmazásával hoztam létre, a kötési 

sebességet 0,75 mm/s értékre állítottam be) 

 

A kötések tulajdonságainak meghatározására további vizsgálatokat végeztem, ehhez első 

lépésként egy el nem szakított Al-PA próbatestből tárcsás vágóberendezésen kivágtam a kötési 

zónát, majd ezt az alumíniumban létrehozott árkok vizsgálatakor bemutatott módszerrel 

kétkomponensű gyantába ágyaztam be. A gyanta kitérhálósodása után a mintát az 

M3. táblázatban bemutatott paraméterértékekkel felcsiszoltam és felpolíroztam, majd 

elektronmikroszkóppal, illetve SEM-EDS berendezéssel képeket készítettem a kötés egy 

keresztmetszeti síkjáról. A készített képeken (51. ábra) látható, hogy poliamid a PP-hez 

hasonlóan jól feltöltötte a létrehozott árkokat.  

 

 

51. ábra - Pásztázó elektronmikroszkóppal készített kép egy Al-PA kötés keresztmetszetéről (a), 

ugyanezen keresztmetszetben a szénatomok (b), valamint az alumínium atomok eloszlása (c)  

(a fekete színű területeken az adott atomtípus nem található meg, amíg a színes jelölők az adott atomtípus 

gyakoriságát mutatják be) 

 

(a) (b) (c) 400 μm 
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A nyíróvizsgálatok során megfigyeltem, hogy az Al-PA kötések kétféle módon mentek 

tönkre: vagy egy nagyméretű repedés fejlődött az alumínium 20 mm hosszúságú élével 

párhuzamosan a PA lapkában (52. ábra, „A” mód), vagy sok kisméretű repedés jött létre a kötési 

zónában (52. ábra, „B” mód). Az átlapolt kötések tönkremenetelére leginkább az „A” eset 

jellemző, hiszen adott terhelés hatására a legnagyobb nyírófeszültség mindig az átlapolt zóna 

szélénél, a vékonyabb anyag belsejében keletkezik a hirtelen keresztmetszet-változás miatt. A 

szilárdság meghatározásának szempontjából az „A” eset kevésbé jó, hiszen amennyiben a 

repedés a lapkában megy végbe, úgy végső soron nem a kötés, hanem a PA lapka teherbírását, 

szilárdságát jellemeztem a vizsgálattal. Ilyenkor a kötéstechnológiai gyakorlat alapján 

kijelenthető az, hogy teljes mértékben kihasználtuk a vizsgált alkatrész szilárdságát, mivel a 

kötés az összekötött alkatrész anyagának kohéziós törése miatt ment tönkre. A kötés szilárdsága 

így legalább akkora, mint a mért szilárdság, azonban pontos értékét ezzel a vizsgálati 

módszerrel és próbatest geometriával nem tudjuk meghatározni. A „B” tönkremeneteli mód 

esetén a kötési zónában található PA anyag berepedezése miatt a méréssel ténylegesen a kötés 

szilárdságát lehet jellemezni. Az elnyírt próbatestek szemrevételezésével meghatároztam, hogy 

ötnél kevesebb árok esetén az „A” és a „B” tönkremeneteli mód ugyanakkora valószínűséggel 

alakult ki, amíg 5, 7 és 11 árok esetén az „A” tönkremeneteli mód volt domináns.  

  

52. ábra - Lézeres kötési eljárással kialakított alumínium-PA kötések jellemző tönkremeneteli módjai 

 

A próbatestek nyíróvizsgálatával párhuzamosan digitális képkorrelációs (DIC) módszerrel 

méréseket is végeztem annak ellenőrzésére, hogy az alumínium felületén kialakított árkok 

befolyásolják-e a kötési zóna és környezetének viselkedését, terhelés hatására történő 

deformációját. A méréseket az egymástól 5 mm távolságban négy árkot tartalmazó, továbbá a 

tizenegy árkot tartalmazó (ároktávolság: 2 mm) próbatesteken végeztem el. A mérés előtt a PA 

próbatestek felületére fehér alapozófestéket, majd fekete színű festékpöttyöket vittem fel 

festékszóró pisztollyal. Erre azért volt szükség, mert a DIC berendezés szoftvere a fekete színű 

festékpöttyök terhelés hatására történő elmozdulását rögzítve és ezeket képkockáról-

képkockára összehasonlítva számítja ki a felület deformációját.  

Az 53a. ábrán az Al-PA kötések nyíróvizsgálatának elrendezése látható, ezen piros kerettel 

jelöltem be azt a részt, amelyet a DIC kamerájával megfigyeltem a nyúlásértékek 

meghatározásához. Az 53b. és 53c. ábrákon a próbatestekben a terheléssel párhuzamos 

irányban ébredő megnyúlásokat ábrázoltam a kötés tönkremenetele előtti pillanatban. Ezeken 

a képeken a tizenegy árkot tartalmazó próbatestben, a törés előtti pillanatban ébredő megnyúlást 

20 mm 
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vettem fel a nyúlások nagyságát bemutató színskála maximumértékeként. A nyúlásokat 

bemutató képek (53b. és 53c. ábrák) alapján az árkoknak egyedi hatása nincs, a kötési zónában 

az egyes anyagrészek megnyúlása jó közelítéssel ugyanakkora. A lokális nyúlás, és ezáltal a 

feszültség is kisebb a kötési felületen, mint a környező anyagrészekben, ahol a keresztmetszet 

csökkenése miatt a maximális terhelés ébred. Ennek oka, hogy az árkok alkalmazásával a kötés 

szilárdsága ugyan nem befolyásolható számottevően, viszont az árkokban megszilárdult 

polimer horgonyként viselkedik, a környező, szabadon deformálódó anyagrészekhez képest 

kisebb a kötési zóna deformációja. A mérési adatokból meghatároztam a kötési felületek 

középpontjában ébredő nyúlásértékeket is, ezek alapján az árkok számának megnövelésével 

(2,5-szeres értékre) a törés előtti maximális megnyúlás értéke kétszeresére növekedett. 

 

 
(a) 

 
 

 

(b) 

 
 

 

(c) 

53. ábra - DIC mérések alumínium-PA próbatesteken: a próbatestek a nyíróvizsgálathoz befogva (a), 

egymástól 5 mm-re négy árkot tartalmazó felület (b), és egymástól 2 mm-re tizenegy árkot tartalmazó 

felület (c) nyúlástérképei a tönkremenetel előtti pillanatban 

 

4.4.4.4. A nedvesség hatása a kötések teherbírására 

A 4.4.4.1. fejezetben mérési eredményekkel is alátámasztottam, hogy a poliamid 

nedvességtartalmának jelentős hatása van az anyag viselkedésére, mechanikai tulajdonságaira 

(47. ábra): minél nedvesebb az anyag, annál lágyabban, plasztikusabban, deformálhatóbban 

viselkedik, ezzel párhuzamosan szilárdsága lecsökken. Ennek oka a poliamid láncmolekuláiban 

található, poláros karbonilcsoportok és vízmolekulák között kialakuló kölcsönhatás, amelynek 

során a vízmolekula a polimer láncok közé beékelődhet, sőt a víz- és a láncmolekulák között 

akár kémiai kötés is kialakulhat, ami hidrolízishez, lánctördelődéshez vezethet. Ezen felül, ha 

az anyagot ömledék állapotig hevítjük, a benne található vízmolekulák elforrnak, ami az 

anyagba bezárt gőzbuborékok fejlődéséhez vezet. Mindez igazolja, hogy miért szükséges 

megfelelően kiszárított poliamid anyaggal dolgozni mind az anyag feldolgozása, mind a 

kötések kialakítása során. Fontosnak tartottam azonban megvizsgálni az anyagba bezárt 

nedvesség hatását a kötések szilárdságára, viselkedésére, mivel ipari alkalmazás esetén a kötés 

beépítése után érdemben nincs lehetőség a poliamid anyag kondicionálására (pl. egy jármű 

motortéri elem esetén a hő, az évszaktól függő légköri nedvességtartalom és a mechanikai 

igénybevételek egyszerre hatnak), ezáltal a nedvesség jelentősen és a környezeti 

körülményektől függően befolyásolhatja a kötés tulajdonságait. 

A nedvesség hatásának elemzéséhez a 4.4.4.1. fejezetben bemutatott értékeket alkalmazva 

nedvesítettem, illetve szárítottam ki a poliamid lapka próbatesteket, a kötéseket pedig 1 MPa 

külső nyomás és 0,75 mm/s kötési sebesség alkalmazásával hoztam létre. A vizsgálatokat árkot 
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nem tartalmazó felületű, továbbá egymástól 5 mm távolságra 4 árkot, valamint egymástól 2 mm 

távolságra 11 árkot tartalmazó alumínium próbatestekkel végeztem, mivel így az árkok 

számának és távolságának hatását is elemezni tudtam.  

A kötések nyíróvizsgálatának eredményei az 54. ábrán láthatók. A szárított és a légnedves 

poliamiddal kialakított kötések eredményeinek összehasonlítása alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a sima (árkot nem tartalmazó) felületű alumínium esetén 1 % nedvességtartalom 

értékig a nedvességnek nincs hatása a kötések szilárdságára, efölött azonban a 

nedvességtartalom növelésével jelentősen csökken a szilárdság. Ennek oka, hogy a hidrolízissel 

a PA láncába beépülő vízmolekulák az anyag szilárdságát csökkentik, továbbá pont azon nagy 

elektronegativitású oxigén atomokhoz (karbonilcsoportokhoz) kötnek hozzá, amelyek az Al-

PA kötés nagy szilárdságát biztosító, dipólus kölcsönhatás kialakítására alkalmasak. Nem 

elhanyagolható az sem, hogy a légnedves és vízben kondicionált poliamidban található víz a 

kötések létrehozása során kialakuló emelt hőmérsékleten elpárolog, zárványokat (lunkereket, 

54. ábra) alakított ki, amelyek jelenlétét SEM vizsgálatokkal igazoltam. A kötési felülethez 

közeli zárványoknál a teherviselő keresztmetszet lecsökkent, ami az alumíniumban létrehozott 

árkok feszültségnövelő hatásával együttesen nagyobb feszültség kialakulásához és a kötések 

kisebb terhelési szinten történő tönkremeneteléhez vezetett.  

 

 

 

 

 

54. ábra - Különböző mértékben nedvesített, illetve szárított poliamid felhasználásával létrehozott Al-PA 

kötések szilárdsága az alumínium felületén létrehozott árkok számának és távolságának függvényében; a 

nedvesített poliamiddal létrehozott kötések szilárdságának csökkenését okozó lunker (zárvány) a kötési 

felület közelében (a kísérletekhez MV13 típusú PA anyagot használtam, a kötéseket 1 MPa külső nyomás 

alkalmazásával hoztam létre, a kötési sebességet 0,75 mm/s értékre állítottam be) 
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Az egymástól 5 mm távolságra 4 árkot tartalmazó alumíniummal, szárított poliamid 

felhasználásával létrehozott kötések szilárdsága nagyobb volt az árkot nem tartalmazó felületű 

alumíniummal létrehozott kötések szilárdságához képest, ez a megfelelően megválasztott 

árokszám és –távolság értékek szinergikus hatását bizonyítja. Az árkok számának további 

növelése nem járt együtt a szilárdság növekedésével, sőt a 7 napig vízben nedvesített PA-val 

kialakított kötéseken kívül minden kötés szilárdsága csökkent, amikor az alumínium lemezek 

felületén 11 árkot alakítottam ki. Az eredmények alapján látszik, hogy az Al-PA kötések esetén 

a poliamid megfelelő mértékű kiszárítása önmagában, az alumínium felületének strukturálása 

nélkül is elengedő ahhoz, hogy nagy szilárdságú kötést lehessen kialakítani.  

 

4.4.4.5. Rövid üvegszálakkal erősített, valamint üveggyönggyel töltött PA 

Ipari körülmények között gyakran adagolnak töltő- és erősítőanyagokat a polimerekhez, 

mivel ezekkel egyszerűen befolyásolhatók mechanikai és termikus tulajdonságaik, 

feldolgozhatóságuk. A járműiparban elterjedten használják a rövid üvegszálakkal erősített 

poliamidot, ami az üvegszálak miatt nagy szilárdságú, de a poliamid előnyös tulajdonságait 

(vegyszerállóság, nagy hősokkállóság stb.) is biztosító, fröccsöntéssel feldolgozható alapanyag. 

Az üveggyöngyökkel töltött termoplasztikus polimerek mechanikai tulajdonságait ezzel 

szemben a mátrixanyag határozza meg, az üveggyöngyök a termék zsugorodását, vetemedését 

csökkentik, ezáltal a kialakított alkatrész méretpontossága javítható.  

A poliamiddal végzett kísérleteim során célul tűztem ki az üvegszállal erősített PA 

próbatestekkel létrehozható kötések vizsgálatát, szilárdságának meghatározását, az üvegszálak 

hatásának elemzését. A feltételezésem az volt, hogy az anyagban a kötés terhelésével 

párhuzamosan álló üvegszálak erősítőhatása miatt a kötések szilárdsága is nagyobb lesz az 

erősítetlen mátrixanyaghoz képest. Méréseimhez az eddig alkalmazott PA-val megegyező 

mátrixanyagú (MV13), 30 tömegszázalék rövid, vágott üvegszálat tartalmazó PA6 anyagot 

használtam (ennek rövidítése a dolgozatban: MV13 GF30). Annak vizsgálatára, hogy a 

polimerből készült test (esetemben a próbatest) zsugorodása, vetemedése milyen mértékben 

befolyásolja a kötések szilárdságát 30 tömegszázalék üveggyönggyel töltött PA6 anyagot 

használtam (rövidítése a dolgozatban: MV13 GB30), mivel az üveggyöngyök alkalmazásával 

jelentősen csökkenthető a zsugorodás. 

A kötéseket a 4.4.4.3. fejezetben leírt módon, 1 MPa külső nyomás és 0,75 mm/s kötési 

sebesség alkalmazásával hoztam létre, az összes polimer próbatestet 120 °C-on, kivákuumozott 

szárítószekrényben, 4 órán keresztül szárítottam ki. A kötések szilárdságának értékei az árkok 

számának és távolságának függvényében az 55. ábrán láthatók. Az eredmények alapján az 

üvegszállal történő erősítés az erősítetlen mátrixanyaggal létrehozott kötésekhez képest nem 

változtatja meg, illetve kismértékben csökkenti a kötések szilárdságát az alumínium felületén 

kialakított árkok számától és távolságától függetlenül. Megfigyeltem azt is, hogy négynél több 

árok esetén mind az Al-MV13, mind az Al-MV13 GF30 kötések szilárdsága 10 százalékkal 

csökkent. Ennek oka a kötési felület feszültségeloszlásának megváltozása: az árkok 

feszültséggyűjtő helyként viselkedhetnek, amelyek együttes hatása sok árok esetén 

ellensúlyozza az árkok teherbírást növelő hatását. Mindebből arra következtetek, hogy az 

üvegszálak a vizsgált kötésekben nem fejtettek ki érdemi erősítőhatást, a kötések szilárdságát a 

mátrixanyag és az alumínium oxidrétege között kialakuló diszperziós és dipólusos 

kölcsönhatások összessége határozta meg.  
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55. ábra - Az árkok számának és távolságának hatása erősítetlen, üvegszállal erősített, valamint 

üveggyönggyel töltött poliamid felhasználásával létrehozott Al-PA kötések szilárdságára  

(a kísérletekhez MV13 típusú PA anyagot használtam, amit kivákuumozott szárítószekrényben, 4 órán 

keresztül, 120 °C-on szárítottam ki. A kötéseket 1 MPa külső nyomás alkalmazásával hoztam létre, a 

kötési sebességet 0,75 mm/s értékre állítottam be) 

 

Az üvegszálakkal erősített PA anyaggal készített kötések szilárdsága elmaradt az előzetes 

várakozásaimtól. Ennek egy kiváltó oka lehet az, ha az üvegszálak nem folynak bele az 

ömledékkel együtt az árkokba, így nem tudják teljes erősítőhatásukat kifejteni. Ennek 

ellenőrzésére optikai mikroszkóppal, valamint pásztázó elektronmikroszkóppal és a hozzá 

kapcsolt EDS berendezéssel meghatároztam, hogy találhatók-e szálak az árkokban. A kötések 

tönkremenetele a felületi előkészítéstől függetlenül minden esetben a próbatestek kötési felület 

mentén történő szétválásával, szétnyíródásával ment végbe. Ez adhéziós tönkremenetelnek 

számít, ami az ipari gyakorlatban kerülendő, ugyanis egy kötés adhéziós szétválása esetén nem 

használtuk ki az összekötött anyagok teljes szilárdságát, a kötésben rejlő potenciált. Ez érdekes 

kontrasztot képez a tiszta mátrixanyaggal végzett kísérletek esetén tapasztalt kohéziós töréshez 

(52. ábra, „A” tönkremeneteli mód) képest, aminek oka, hogy az üvegszállal erősített alapanyag 

nagyobb szilárdságú az erősítetlen mátrixanyaghoz képest, így a kötési összeállítás 

leggyengébb része a kötési felület lett. A tönkremenetel módjának tisztázására az elkészített 

képeken (56. ábra) azt is megvizsgáltam, hogy a nyíróvizsgálat után maradt-e a polimer 

anyagból és az üvegszálakból az árkokban, illetve az alumínium felületén.  

Az 56. ábrán látható képeket úgy készítettem el, hogy egy Al-MV13 GF30 kötés 

nyíróvizsgálata után az alumínium lemezt helyeztem be a pásztázó elektronmikroszkóp 

munkaterébe. Az 56a. ábrán látható, hogy az árkokban a szakítás után visszamaradó polimer 

anyagot találtam, aminek összetételét az 56b. ábrán látható EDS vizsgálattal is megerősítettem. 

A képeken több dolgot is érdemes megfigyelni, ezek közül a legfontosabb a visszamaradt anyag 

töretfelülete. Ez a terhelés irányának (a kötés nyíró igénybevétele az 56a. ábrán vízszintes 

irányban hatott) megfelelő, a plasztikus és a rideg törési mód közötti átmenetet mutat. Az árkok 

szélénél, ahol a terhelés átadódott a tömbi lemez és az árokba befolyt anyagrész között, a 

töretfelület plasztikus jelleget mutat, ami nagyobb energiaelnyelésre, deformációra utal. A 
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plasztikusan viselkedett anyagrész az árkok szélétől 10–15 μm távolságra megszűnik, a 

töretfelület az anyag belseje felé haladva rideg jelleget mutat. Ennek oka, hogy a terhelés 

hatására a mátrixanyag folytonosságát megszakító üvegszálak miatt lecsökkent a teherviselő 

keresztmetszet, ami a lokális feszültség megnövekedéséhez, és ezáltal az anyag hirtelen 

elnyíródásához vezetett. Ez vezethetett a kötések „idő előtti”, az előzetes elvárásaimhoz képest 

kisebb terhelés hatására bekövetkező tönkremeneteléhez is. 

 

 

56. ábra - Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel (a), valamint EDS térképezés (b) az alumínium felületi 

árkában visszamaradt anyag összetételének meghatározására (a fekete színű területeken az adott 

atomtípus nem található meg, amíg a színes jelölők az adott atomtípus gyakoriságát mutatják be)  

 

A második fontos megfigyelésem az, hogy az alumínium felületén csak kevés polimer anyag 

maradt a nyíróvizsgálat után (a kötések adhéziós szakadással mentek tönkre) annak ellenére, 

hogy szilárdságuk megközelítette az Al-PA kötések teherbírását, amelyek a poliamid kohéziós 

törésével mentek tönkre azonos terhelés hatására. A harmadik megfigyelésem az, hogy az 

ömledék állapotba hozott polimer anyaggal együtt az üvegszálak is belefolytak a kialakított 

árkokba, viszont ennek nem volt a kötés szilárdságára jelentős hatása. Ezt nyíróvizsgálattal nem 

minősített kötések keresztmetszeti csiszolatain végzett mérésekkel is megerősítettem (57. ábra). 

Ezeken érdemes megfigyelni, hogy az árkokban található üvegszálak kör keresztmetszetűek, 

tehát a vizsgált keresztmetszetre merőlegesen állnak. Ezek a szálak az árkok hossztengelyére 

merőlegesen ható nyíróterheléssel szemben érdemi ellenállást, erősítőhatást nem fejtenek ki, 

sőt a mátrixanyag folytonosságát megszakítva potenciális hibahelyként, gyenge pontként 

viselkednek. Ez jól magyarázza azt, hogy miért lett négynél több árok esetén az Al-MV13 GF30 

kötések szilárdsága kisebb az erősítetlen mátrixanyaggal készített kötések szilárdságához 

képest.  

Törött üvegszál 

(a) 

(b) 
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57. ábra - Alumíniummal összekötött üvegszálakkal erősített poliamid keresztmetszeti csiszolatáról 

készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételek: kis nagyítású kép a szálak helyzetéről (a), nagyobb 

nagyítású kép az árokba befolyt anyag elemzéséhez (b) 

 

Az üveggyöngyökkel töltött poliamiddal létrehozott kötések esetén a mátrixanyaghoz és az 

üvegszálakkal erősített PA-hoz képest ellentétes tendenciát figyeltem meg a kötésszilárdság 

tekintetében: az árkok számának növelésével a kötések szilárdsága monoton növekedett  

(55. ábra). Az árkokat nem tartalmazó felületű alumínium és üveggyönggyel töltött PA (MV13 

GB30) között kialakított kötések szilárdsága fele volt az Al-MV13 és az Al-MV13 GF30 között 

kialakítható kötések szilárdságának. Ennek oka, hogy az üveggyöngyök alakja, anyagon belüli 

eloszlatottsága és mátrixanyaghoz kapcsolódása (adhéziója) is nagymértékben befolyásolja az 

anyag terhelésre adott válaszát: egyenetlen eloszlatás és rossz adhézió esetén az üveggyöngyök 

hibahelyként, gyenge pontként viselkednek. Az eloszlatottság és az adhézió ellenőrzésére 

nyíróvizsgálattal nem minősített Al-MV13 GB30 próbatestek keresztmetszeti csiszolatain 

elektronmikroszkópos vizsgálatokat végeztem. Az 58. ábrán látható, hogy az adhézió a 

mátrixanyag és a gyöngyök között jónak mondható, az ábrán látható törésvonalakat a 

keresztmetszeti csiszolat létrehozása során alkalmazott durva csiszolópapírok okozhatták. Az 

58. ábrán az is jól látható, hogy egyes, kisebb átmérőjű üveggyöngyök képesek voltak az 

ömledékkel együtt belefolyni az alumínium felületén kialakított árkokba.  

 

  

58. ábra - Alumíniummal összekötött, üveggyönggyel erősített poliamid keresztmetszeti csiszolatáról 

készített pásztázó elektronmikroszkópos képek: az üveggyöngyök átmérőjének vizsgálatához (a), valamint 

az alumínium felületén kialakított árokba befolyt anyag elemzéséhez (b) 

 

(a) (b) 

Üvegszál 

(árokkal 

párhuzamos) 

(a) (b) 
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A kötések tönkremenetele minden esetben a két anyag kötési felület mentén történő 

szétválásával ment végbe, az üvegszállal erősített PA-val készült kötésekhez hasonlóan. A 

kötés tönkremeneteli módjának pontos meghatározása érdekében egy elnyírt kötésből származó 

alumínium próbatestet pásztázó elektronmikroszkóppal, valamint a SEM-hez kapcsolt EDS 

berendezéssel is megvizsgáltam. A készített képek a mellékletben, az M9. ábrán láthatók, ezek 

alapján azt a következtetést vontam le, hogy a kötés elnyírása után az alumínium felszínén 

minimális mennyiségű PA marad, amíg az árkokba befolyt anyag leszakad a tömbi lapkáról. A 

képek alapján a szakadás-törés kohéziós, a visszamaradt anyag a plasztikus törésre jellemző 

képet mutat. A képek alapján a kötés kis szilárdságát okozhatja a számos, változó méretű 

üveggyöngy, amik a terhelés hatására anyagfolytonossági hiányként és feszültséggyűjtő 

helyként egyaránt viselkednek. Ennek ellentmondásként, az árkok számának növelésével a 

kötések teherbírása monoton növekedett, amit a zsugorkötések hiányát ellensúlyozó alakkal 

záró kötések (az árkokban megszilárduló ömledék) mennyiségének növekedése okozott.  

11 árok esetén az MV13 GF30 és az MV13 GB30 anyagokkal kialakítható kötések átlagos 

szilárdsága megegyezik. Ez alapján azt a következtetést vontam le, hogy az üveggyöngyökkel 

töltött anyagok alkalmazása esetén a felület nagymértékű strukturálása a nagy szilárdságú 

kötések kialakításának szükséges előfeltétele. 

 

4.4.5. Alumínium-politejsav kötések vizsgálata 

A modern járműipari fejlesztések egyik fontos célja a járművek életútjának végén, a jármű 

szétbontásakor keletkező hulladék (újra)hasznosításának, kezelésének megoldása. Az Európai 

Unió tagállamaiban a 2000/53/EK irányelv értelmében 2015-től a roncsautókból kinyert 

alkatrészek anyagának legalább 95 százalékát (a jármű tömegéhez viszonyítva) kötelezően újra 

kell hasznosítani vagy újra fel kell használni. Ez a fémből készült alkatrészek esetén megoldott, 

hiszen egyszerűen újrahasználhatók, vagy akár megolvaszthatók és újraformázhatók. A 

szennyezőanyagok (festékek, olajos szennyezők, rozsda) így kiégethetők, újraöntéssel jó 

minőségű termék készíthető. A polimerből készült alkatrészek esetén viszont mind az 

újrahasználat, mind az újrahasznosítás problémákba ütközhet, hiszen a polimerek kúszásra, 

öregedésre hajlamosak, továbbá számos töltő- és erősítőanyagot, különböző festék- és 

betétanyag rétegeket tartalmazhatnak, amelyekből a tiszta, újrahasznosítható polimer anyag 

kinyerése nehézkes.  

Egy lehetséges megoldás ezekre a problémákra olyan polimer anyagok alkalmazása, 

amelyek életútjuk végén monomereikre visszabonthatók és újraszintetizálhatók, vagy akár 

biológiailag teljes mértékben lebonthatók. Ez utóbbi anyagcsoportba tartozik a politejsav 

(PLA), egy megújuló forrásból előállítható, nagy szilárdságú polimer, amely megfelelő 

körülmények fennállása esetén biológiai úton teljes mértékben lebontható. Ezen tulajdonságai 

miatt a PLA, vagy hozzá hasonló tulajdonságokkal rendelkező polimer anyagok ipari 

elterjedése a közeljövőben várható, emiatt én is figyelmet fordítottam a PLA-val létrehozható 

kötések tulajdonságainak vizsgálatára. Dolgozatom szempontjából azért is ígéretes a PLA, mert 

(a poliamidhoz hasonlóan) ismétlődő egységében tartalmaz nagy elektronegativitású oxigén 

atomokat, amelyek képesek lehetnek az alumínium oxidrétegéhez kapcsolódva dipólusos 

kölcsönhatás és emiatt nagy szilárdságú kötés kialakítására. Kísérleteimhez a Natureworks 

Ingeo Bioplastics termékpalettájáról többféle PLA anyagot választottam (4. táblázat), amelyek 
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D-laktid tartalmukban (és ezáltal kristályos részarányukban), valamint folyóképességükben 

(MFI értékeikben) különböztek egymástól. Ezáltal meg tudtam vizsgálni, hogy az Al-PLA 

kötések szilárdságát milyen mértékben befolyásolja a PLA anyagszerkezete, valamint 

folyóképessége. 

4.4.5.1. A PLA folyóképességének hatása a kötések teherbírására 

Első lépésként a névlegesen 0,5 % D-laktid tartalmú, emiatt részben kristályos, közepes 

folyóképességű, 3100HP jelű PLA felhasználásával meghatároztam a kötések létrehozásához 

ideális kötési folyamatparaméterek értékeit. Az előkísérleteim során megfigyeltem, hogy a 

PP-hez hasonlóan a PLA anyag esetén sincs szükség külső nyomás alkalmazására a szilárd és 

tömör kötések kialakításához, így külső nyomást a 4.4.5. fejezetben részletezett próbatestek 

kialakítása során nem alkalmaztam. Kimutattam azt is, hogy tömör kötés a 0,75–2 mm/s kötési 

sebességtartományban hozható létre. Kísérleteim során az 1,25 mm/s sebességérték 

alkalmazása esetén tudtam a legnagyobb szilárdságú kötéseket kialakítani (59. ábra), ennél 

kisebb sebességek esetén az anyag degradációja, amíg ennél nagyobb sebességértékek esetén a 

PLA nem megfelelő megömlesztése, emiatt nedvesítőképességének csökkenése okozta a 

kötések szilárdságának csökkenését. A továbbiakban az összes Al-PLA kötést 1,25 mm/s 

sebességgel hoztam létre. 

Megvizsgáltam azt is, hogy az alumínium felületén lézeres felületkezelési eljárással 

kialakított árkok száma és egymástól mért távolsága hogyan befolyásolja az Al-PLA kötések 

szilárdságát. Az alumínium próbatestekben a 4.4.4.3. fejezetben is alkalmazott árokszám 

és -távolság értékekkel hoztam létre az árkokat, a kötéseket a 3100HP anyaggal alakítottam ki. 

Ezek nyíróvizsgálata alapján (59. ábra) arra a következtetésre jutottam, hogy a PLA-val akkor 

is nagy szilárdságú kötéseket lehet létrehozni, ha az alumínium felületét nem strukturáltam. 

Ennek oka, hogy a PLA molekuláiban található, nagy elektronegativitású oxigénatomok és az 

alumínium oxidrétegében található, parciálisan pozitív töltésű alumíniumatomok között 

dipólusos kölcsönhatás jön létre. Egy-egy, a nyíróvizsgálatok során rögzített, az Al-3100HP 

PLA kötések viselkedésre jellemző erő-elmozdulás görbe a mellékletben, az M5. ábrán látható. 

 

 

 
 

59. ábra - Az ideális kötési sebesség értékének meghatározása Al-PLA kötések nyíróvizsgálatával (a), az 

alumínium felületén kialakított árkok számának és távolságának hatása lézeres kötési eljárással 

létrehozott Al-PLA kötések szilárdságára (b)  

(a kísérletekhez 3100HP típusú PLA anyagot használtam, a kötéseket külső nyomás alkalmazása nélkül (0 

MPa) hoztam létre) 

 

(a) (b) 
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Amennyiben az alumíniumban ötnél kevesebb árkot hoztam létre, az átlagos kötésszilárdság 

értéke érdemben nem változott az árkokat nem tartalmazó felületű alumíniummal létrehozott 

kötésekhez képest. A legnagyobb szilárdságú kötéseket öt árok kialakításával tudtam 

létrehozni, e kötések jósági foka 45 % értékű, amely a legnagyobb szilárdságú Al-PA kötések 

jósági fokával esik azonos tartományba. Ötnél több árok esetén a kötések szilárdsága csökkenő 

tendenciát mutatott, aminek oka az árkok feszültséggyűjtő hatása, amit az Al és PLA között 

kialakuló dipólusos, valamint az árkokban kialakuló alakkal záró kötési zónák terheléssel 

szembeni ellenállása már nem tudott ellensúlyozni. Ezek alapján kísérleteimet árkot nem 

tartalmazó felületű, valamint egymástól 5 mm távolságra öt árkot tartalmazó alumínium 

próbatestekkel folytattam annak érdekében, hogy meg tudjam vizsgálni a felületi előkészítés 

hatását a különböző kristályos részarányú PLA anyagokkal létrehozható kötések teherbírására. 

A 4.4.3.1. fejezetben, a különböző folyóképességű PP anyagokkal készített kötések 

vizsgálatával kimutattam, hogy megfelelő mértékű hőbevitel alkalmazása esetén a polimer 

anyag folyóképessége minimális hatással van a kialakítható kötések szilárdságára, mivel a 

polimer ömledék az árkokat teljesen feltölti, a kötési felületet jól nedvesíti. Mivel szerettem 

volna megvizsgálni, hogy ez az állítás a PP-től eltérő anyagokra is igaz-e, ezért 0,5 % D-laktid 

tartalmú (emiatt az összes PLA közül legnagyobb kristályos részarányú), de különböző 

folyóképességű PLA anyagokkal (2500HP, 3100HP, 3260HP) készítettem kötéseket 1,25 mm/s 

kötési sebességgel (mivel korábbi kísérleteim alapján ezzel a sebességértékkel lehetett a 

legnagyobb szilárdságú Al-PLA kötéseket kialakítani). A nyíróvizsgálatok kiértékelése során 

megfigyeltem, hogy az árkot nem tartalmazó felületű alumínium próbatestekkel készített 

kötések esetén a PLA folyóképességének csökkenésével a kötések szilárdsága közelítőleg 

lineárisan csökkent (60. ábra). Ennek oka, hogy a PLA anyagok folyóképesség értékének 

növelése (4. táblázat) a degradációtűrő képességük és emiatt a mechanikai tulajdonságaik 

csökkenését okozza. Ezzel ellentétben az öt árkot tartalmazó felületű alumíniummal kialakított 

kötéseknél a folyóképességnek a 8–23 g/10 perc MFI tartományban (2500HP és 3100HP 

anyagok esetén) nem volt hatása a kötések szilárdságára, amelynek oka az árkokba befolyni 

képes PLA anyag és az árkok fala között kialakuló alakkal zárás volt. 

 

 

60. ábra - A PLA ömledék állapotbeli folyóképességének hatása a lézeres kötési eljárással kialakított  

Al-PLA kötések szilárdságára (a kísérletekhez 3100HP típusú PLA anyagot használtam, a kötéseket külső 

nyomás alkalmazása nélkül (0 MPa) hoztam létre, a kötési sebességet 1,25 mm/s értékre állítottam be) 
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A 3260HP jelű PLA a szakító- és a kötések nyíróvizsgálata során (a mérési eredmények a 4. 

táblázatban láthatók) is rideg viselkedést mutatott. Ennek oka, hogy a 3260HP polimer átlagos 

lánchosszúsága (átlagos molekulatömege) kisebb, folyóképessége jelentősen nagyobb a 

dolgozatomban vizsgált további PLA anyagokhoz képest. Az anyagot már a gyártó sem 

forgalmazza rossz mechanikai tulajdonságai, gyenge belső kohéziója miatt, azonban a 

folyóképesség vizsgálatához számomra megfelelő modellanyag volt. 

A szilárdság csökkenését a közepes folyóképességű (MFI = 23 g/10 perc) 3100HP esetén a 

felület strukturálásával, az alakkal zárásra alkalmas kötési helyek számának megnövelésével 

lehetett ellensúlyozni, amíg a kis folyóképességű (MFI = 8 g/10 perc) 2500HP esetén az árkok 

kialakítása nem befolyásolta a szilárdságot. Ezt a tendenciát a többi PLA anyaggal létrehozott 

kötés esetén is megfigyeltem (61. ábra): a D-laktid tartalomtól függetlenül a kis folyóképességű 

(MFI = 8–10 g/10 perc) anyagok esetén (61a. ábra) a felület strukturálása nem befolyásolta, 

vagy nagyon kis mértékben csökkentette a kötések szilárdságát. A kialakított kötések 

keresztmetszeti csiszolatain pásztázó elektronmikroszkóppal képeket is készítettem, amelyek 

alapján megállapítottam, hogy a polimer ömledék kitöltötte a kialakított árkokat. A legnagyobb 

szilárdságú kötést a névlegesen 1,4 % D-laktid tartalmú 4032D anyaggal tudtam kialakítani, a 

kialakított kötés jósági foka meghaladta az 50 %-ot. A közepes folyóképességű  

(MFI = 20–30 g/10 perc) anyagok esetén (61b. ábra) a felület strukturálása kis mértékben 

megnövelte a kötések szilárdságát, a legnagyobb kötésszilárdságú (a 3052D típusú PLA-val 

készített) kötés jósági foka szintén meghaladta az 50 %-ot.  

 

 
(az ábra a következő oldalon folytatódik) 

(a) 
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61. ábra - Ömledék állapotban kis (a), illetve közepes (b) folyóképességű, változó D-laktid tartalmú PLA 

anyagokkal létrehozott Al-PLA kötések szilárdsága (a kötéseket külső nyomás alkalmazása nélkül  

(0 MPa) hoztam létre, a kötési sebességet 1,25 mm/s értékre állítottam be) 

 

4.4.5.2. A kötési felület nagyságának hatása a kötések teherbírására, szilárdságára 

Különböző átlapolási méretek (b szélesség × l hosszúság) alkalmazásával meghatároztam a 

kötési felület nagyságának hatását a kötések teherbírására, valamint átlagos kötésszilárdságára. 

Ezen kísérleteim során a kötési felület hosszúságát (l) változtattam 10 és 30 mm között  

5 mm-es lépésközökkel, miközben a kötési felület állandó 20 mm szélességű (b) volt. A 

kötéseket minden esetben 1,25 mm/s kötési sebesség (az 59a. ábrán bemutatott eredmények 

szerint ezzel lehetett a legnagyobb teherbírású kötést kialakítani) alkalmazásával, árkokat nem 

tartalmazó felületű alumínium és 3100HP típusú PLA között hoztam létre, külső nyomás 

alkalmazása nélkül. 

A kötések teherbírása (62. ábra, kör alakú jelölők) növekedett a kötési felület nagyságának 

növelésével. A mérési pontok jól illeszkednek hosszú távon (nagyon nagy kötési felületek 

esetén) telítésbe futó görbére, ami hasonlít a szakirodalomban [174] a ragasztott kötés által 

átvihető erő (a teherbírás) felülről korlátos görbéjére is. A kötések átlagos szilárdsága (a 

maximális erő elosztva az átlapolt felület nagyságával, 62. ábrán látható oszlopok) ezzel 

szemben a 20×15 mm-es átlapolt felület esetén érte el maximumát. A legkisebb, 20×10 mm 

nagyságú felület esetén a maximálisnál kisebb szilárdságértéket mértem. Ennek oka egyrészt, 

hogy a kisebb átlapolt felületen kevesebb dipóluskötés alakulhat ki (emiatt a kötés teherbírása 

is kisebb volt), másrészt kisebb átlapolt felület esetén a helyi inhomogenitások (zárványok, 

buborékok, repedések, a kötés megszilárdulása közben az alumínium és polimer lemezek között 

kialakuló szöghibák) nagyobb relatív hatással vannak a teherbírásra és így a szilárdságra, mint 

nagy keresztmetszetű átlapolások esetén. 20×15 mm-nél nagyobb kötési felületnél a 

kötésszilárdság csökkenő tendenciát mutatott, aminek oka egyrészt az átlagos kötésszilárdság 

számítási módjában keresendő: habár a kötés által átvihető erő folyamatosan növekedett, az 

erőértékek növekménye egyre kisebb, amit egyre nagyobb kötési felületértékkel osztottam el 

az átlagos szilárdság értékének meghatározásához. A kötésszilárdság nagy átlapolási felületek 

(b) 
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esetén mérhető csökkenésének, illetve stagnálásának másik oka a nyírófeszültség egyenetlen 

eloszlása a kötési felületen, amely miatt az alumínium pereme irányából repedésterjedés 

indulhat meg a kötési felületen, ami a kötés idő előtti (az adott kötési felülethez tartozó 

optimális szilárdság érték elérése előtti) tönkremeneteléhez vezet. 

 

 

62. ábra - Az átlagos kötésszilárdság és a kötés teherbírása az átlapolási felület nagyságának 

függvényében, lézeres eljárással kialakított Al-PLA kötések esetén (a kísérletekhez 3100HP típusú PLA 

anyagot használtam, a kötéseket külső nyomás alkalmazása nélkül (0 MPa) hoztam létre, a kötési 

sebességet 1,25 mm/s értékre állítottam be) 

 

4.4.5.3. A kötési felület mentén ébredő feszültség meghatározása 

A nagy szilárdságú, átlapolt, egyirányú (a kötést felépítő alkatrészek és a külső terhelés 

miatti igénybevételük iránya azonos, az alkatrészek párhuzamosak) alumínium-polimer kötések 

tönkremenetelét a polimer anyag törése okozza, amíg az átlapolt kötési zóna egyben marad. 

Ennek oka, hogy az anyag tönkremenetelét okozó, maximális τ nyírófeszültség az átlapolt 

felület szélénél ébred. A τ nyírófeszültség eloszlását a kötés geometriai paramétereinek 

(b szélesség, l hosszúság) ismeretében, tiszta nyíróterhelés feltételezésével a (4.6) összefüggés 

felhasználásával lehet kiszámítani. Ezt az egyirányú, ragasztott kötések méretezéséhez 

használják, azonban bizonyos megkötésekkel alkalmazható a lézeres kötési eljárással, 

ragasztóanyag alkalmazása nélkül, alumínium-polimer kötések terheléseloszlásának 

jellemzéséhez is. Az egyenlet értelmezéséhez szükséges levezetések a szakirodalomban ([174]) 

megtalálhatók, itt most csak a számításokhoz szükséges legfontosabb összefüggéseket 

ismertetem. 

𝜏 = −
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑎

𝑏
∙ [(1 − 𝑐) ∙ 𝑠ℎ(𝑎 ∙ 𝑥) −

𝑐 + (1 − 𝑐) ∙ 𝑐ℎ(𝑎 ∙ 𝑙)

𝑠ℎ(𝑎 ∙ 𝑙)
∙ 𝑐ℎ(𝑎 ∙ 𝑥)] 

(4.6) 

ahol az „a” paraméter a (4.7) összefüggés szerint számítható ki, és az erőegyensúly felírásához 

szükséges, az összekötött lemezek és a kötőanyag mechanikai paramétereit tartalmazza. 

𝑎 = √
𝑏 ∙ 𝐺𝐾

𝑣𝑘
∙ (

1

𝐴1 ∙ 𝐸1
+

1

𝐴2 ∙ 𝐸2
)  , (4.7) 
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ahol GK a kötőanyag nyíró rugalmassági modulusa, vK a kötőanyag rétegvastagsága, A1 és E1 

az alumínium keresztmetszete (bAl × vAl) és húzó rugalmassági modulusa, amíg A2 és E2 a 

polimer keresztmetszete (bpol × vpol) és húzó rugalmassági modulusa (63. ábra). A (4.6) 

egyenletben is megtalálható „c” paraméter ((4.8) összefüggés) az ún. merevségi viszony, ami 

az összekötött alkatrészek eltérő anyagi tulajdonságaiból származó különbségeket kezeli: 

𝑐 =  
𝐴1 ∙ 𝐸1

𝐴1 ∙ 𝐸1 + 𝐴2 ∙ 𝐸2
 

(4.8) 

A1 és A2 a kötési geometriából adódik, a b kötésszélesség és a v lemezvastagság szorzataként 

számítható, értékük esetemben 40 mm2. E1-et (𝐸1 = 70 𝐺𝑃𝑎) az alkalmazott alumínium anyag 

adatlapjáról olvastam le [144], amíg E2 értékét a kiválasztott PLA anyagon végzett 

szakítóvizsgálat eredményei alapján (𝐸2 = 1534 𝑀𝑃𝑎) határoztam meg. Az egyenlet csak 

akkor alkalmazható, ha feltételezem, hogy a lézeres eljárással kialakított alumínium-polimer 

kötések esetén a kötőanyag maga a polimer anyag, amely megömlesztett állapotba kerülve, az 

ömledékes ragasztóanyagokhoz hasonlóan nedvesíti az alumínium felületét. Ez alapján a 

kötőanyag nyíró rugalmassági modulusát (GK értékét) a (4.9) összefüggés alapján, a PLA anyag 

mért paramétereinek felhasználásával határoztam meg: 

𝐺𝐾 =
𝐸2

2 ∙ (1 + 𝜇)
= 555,8 [𝑀𝑃𝑎]  , (4.9) 

ahol 𝜇 a PLA Poisson-tényezője; a szakítóvizsgálatok alapján értéke 0,38.  

 

 

 

63. ábra - A nyírófeszültség eloszlása a kötési felület mentén a kötéshossz függvényében 
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A legnagyobb igénybevétel (nyírófeszültség) az átlapolási zónák szélénél, a polimer 

anyagban, 𝑥 = 𝑙 (ahol l a kötés hossza) helyen jelentkezik, ez okozza a kötés tönkremenetelét 

az 52. ábra, „A” tönkremeneteli mód szerint. A (4.6) egyenlet tehát átrendezhető a (4.10) 

szerinti alakra, amely alapján számítható adott igénybevétel (F0) esetén a tönkremenetel 

szempontjából veszélyes pontban ébredő feszültség értéke: 

𝜏𝑥=𝑙 =
𝐹0 ∙ 𝑎

𝑏
∙

1 − 𝑐 + 𝑐 ∙ 𝑐ℎ(𝑎 ∙ 𝑙)

𝑠ℎ(𝑎 ∙ 𝑙)
 (4.10) 

Az „a” paraméter értéke a vK kötőanyag-rétegvastagságtól függ. Mivel a lézeres eljárással 

létrehozott kötés esetén nincsen külön kötőanyag, ennek szerepét a megömlesztett polimer 

anyag veszi át, ezért én úgy értelmezem, hogy vK a kötés létrehozása során megömlesztett 

polimer réteg vastagsága. 

A (4.6) és (4.10) egyenletek alkalmazásához szükségem van az átlapolt felület szélénél 

ébredő maximális nyírófeszültség (τmax) értékére. Ezt egy egyszerűsítéssel, tökéletesen 

homogén anyag feltételezésével, a von Mises-kritérium (4.11) alkalmazásával öt, szabványos, 

PLA piskóta próbatest szakítóvizsgálata során kiszámított szakítószilárdságból (σb) határoztam 

meg, értéke τmax = 38,7 MPa. 

𝜏 =
𝜎𝑏

√3
 

(4.11) 

A 15×20 mm átlapolt felülettel létrehozott Al-PLA kötések nyíróvizsgálata során 

meghatározott maximális teherbírás (Fmax = 1813 N, 62. ábra) értékét behelyettesítve a (4.10) 

egyenletbe, a τmax = τx=l érték ismeretében iterálással meg tudtam határozni a feszültségeloszlás 

kiszámításához szükséges vK értékét, amely 0,98 mm-re adódott. Ennek alapján, a (4.7) 

egyenletbe történő behelyettesítéssel már fel tudtam rajzolni a tetszőleges „l” kötéshosszúságú 

Al-PLA próbatestekben ébredő átlagos feszültségeloszlást. A 63. ábrán  

a 15, 20 és 30 mm hosszúságú kötések analitikusan kiszámított feszültségeloszlását ábrázoltam. 

Ezeken látható, hogy a legnagyobb nyírófeszültség a szakirodalmi adatoknak és a mérések 

során tapasztaltaknak megfelelően az átlapolt zóna végénél, a polimer anyagban ébred, értéke 

pedig a kötés „l” hosszától függ. A kötési zóna két szélénél (a görbék két végpontjánál) mérhető 

feszültség-csúcsértékek kialakulását az eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező 

anyagpárosítás okozza, ennek hatását a (4.8) egyenletben kiszámított „c” merevségi 

paraméterrel lehet figyelembe venni. Esetemben a „c” paraméter értéke 1-hez közeli (0,9786) 

volt, aminek oka a polimer és az alumínium húzó rugalmassági modulus értékei közötti egy 

nagyságrendbeli különbség volt. 

Az analitikus számítások mellett létrehoztam egy 3D-s modellt is, amelyet Ansys 

Workbench 2019 R3 végeselemes szoftverbe betöltve numerikusan is meghatároztam a 

nyírófeszültség eloszlását a kötési felület mentén. A végelemes analízishez készített modell egy 

három alkatrészből álló, háromdimenziós összeállítás volt. Ehhez a valósággal megegyező 

befoglaló méretű alumínium és polimer próbatestek érintkezési felülete között az analitikus 

számítások során meghatározott vK vastagságú, 20×20 mm méretű, a polimer 

anyagparamétereivel megegyező, de különálló anyagréteget hoztam létre. Ez utóbbi alkatrészt 

a polimer anyaghoz tömören, amíg az alumínium alkatrészhez ragasztott (bonded) kontakt 

segítségével rögzítettem hozzá, ami azt jelenti, hogy az alumínium és a vK vastagságú 

anyagréteg érintkező (összekapcsolt) csomópontjai a szimulált terhelés hatására együtt 
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mozognak. A szimuláció elvégzéséhez a modell alkatrészeket kvadratikus elemekkel hálóztam 

be, viselkedésüket viszkoelasztikusra állítottam be. A polimer anyagból készült alkatrészek 

anyagparamétereit méréseim alapján vezettem be a programba, amíg az alumínium 

anyagparamétereit az Ansys anyagkönyvtárában található adatok alapján határoztam meg. 

A VEM analízis során a modellezett alkatrészekre úgy adtam rá a nyíróterhelést, hogy az 

alumínium próbatest csak a hossztengelye mentén (64. ábra, „z” irány) tudott elmozdulni, amíg 

a polimer próbatest befogott részét (64. ábra, „C”-vel jelölt, kékre színezett zóna) lerögzítettem. 

A szimulált nyíróterhelést az alumínium anyagon, a kötési zóna középvonala mentén vezettem 

be, ennek értéke a 20×20 mm átlapolt felületű, nyíróvizsgálattal minősített próbatestek 

tönkremenetelét okozó átlagos terhelőerő (2103 N, a 64. ábrán „A”-val jelölve) volt. A terhelés 

hatására ébredő nyírófeszültség-eloszlást az alumínium és a vK vastagságú anyagréteg határán, 

a kötési zóna középvonalában, a teljes 𝑥0 →𝑙 kötési hossz mentén határoztam meg, az 

eredmények a 65. ábrán láthatók.  

 

 

64. ábra - A végeselemes szimuláció futtatásához alkalmazott modell izometrikus képe. A nyíró 

igénybevételt az A-val jelölt pontban, z irányban vettem fel, amíg a B-vel és C-vel jelölt részeken az 

alkatrészek elmozdulása különböző mértékben gátolt volt. 

 

65. ábra - Az analitikus és numerikus módszerekkel meghatározott feszültségeloszlás összehasonlítása 
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Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a végeselemes szimuláció során kapott 

nyírófeszültség értékek megközelítik az analitikus számítás során kapott feszültségértékeket. A 

két görbe között tapasztalt eltérések oka, hogy a szimulációban a nem rögzített (nem befogott) 

kötési zóna környezetében járulékos hajlító és lefejtő igénybevétel is megjelent (66. ábra, 

amelyen a kötés deformációja látható izometrikus és oldalnézeti képeken). Emellett a 

numerikus számításokat bemutató görbe két végpontjában szingularitás is keletkezett, a 

feszültségértékek a változó geometriai és anyagparaméterek miatt eltértek a valóságtól.  

 

 

 

66. ábra - A kötési zóna felnagyított deformációja nyíró igénybevétel hatására végeselemes analízis 

alapján izometrikus és oldalnézeti képeken (a deformáció mértékét a szemléltetés kedvéért felnagyítottam) 

 

Mindezek alapján a végeselemes szimuláció használható tetszőleges átlapolási méretű 

kötések nyíróterhelése esetén a kialakuló feszültségállapot meghatározására (ezáltal akár a 

kötés tönkremeneteli módjának előrejelzésére) és a járulékos lefejtő hatások, igénybevételek 

kimutatására is. Ehhez ismerni kell a kötés létrehozásához alkalmazott anyagok egyes 

mechanikai paramétereit (szakítószilárdságát, húzó rugalmassági modulusát, a Poisson-tényező 

értékét), és mérések alapján meg kell határozni a „ragasztóanyag rétegvastagság” (vK) értékét. 

  

Min. 

Max. 
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5. Összefoglalás 

Dolgozatomban egyféle alumínium ötvözet és többféle típusú polimer anyag között hoztam 

létre kötést lézeres kötési eljárással, az alumínium besugárzásával, felmelegítésével. Az 

alumínium alkatrésszel összeillesztett polimer az alumíniumban keletkező hő hatására 

megömlesztett állapotba került, az ömledékragasztókhoz hasonlóan nedvesítette az alumínium 

alkatrész felületét. A polimer megszilárdulása során alakkal és anyaggal záró kötés jött létre.  

A tématerülethez kapcsolódó szakirodalmakat értekezésem 2. fejezetében foglaltam össze. 

A 2.1. fejezetben bemutattam a polimer anyagok összekötésére alkalmazható kötési eljárások 

egy lehetséges rendszerezési módját, majd saját csoportosítási módszer szerint besoroltam és 

részletesen elemeztem azokat a nagy termelékenységű, automatizálható, kis ciklusidejű kötési 

eljárásokat, amelyekkel alumínium és polimer anyagok között kötések alakíthatók ki 

(2.2. fejezet). Mivel a szakirodalmi adatok alapján az alumínium felületének előkészítésével, 

strukturálásával jelentősen befolyásolható az alumínium-polimer kötések teherbírása és 

szilárdsága, ezért a 2.3. fejezetben áttekintettem az adhézió (és így az anyaggal záró kötések) 

kialakításában szerepet játszó jelenségeket, valamint összegyűjtöttem és saját módszer szerint 

rendszereztem az alumínium strukturálására alkalmas eljárásokat. Ez utóbbiak közül az 

automatizálható és reprodukálható minőséget biztosító lézeres felületkezelési eljárást 

választottam ki, amellyel a kötések létrehozása előtt az alumínium próbatestekben árkokat 

hoztam létre. 

A szakirodalom kritikai elemzése alapján több célt, illetve kérdést is megfogalmaztam, 

amelyeket az értekezésemben megvizsgáltam és megválaszoltam. Első lépésként 

meghatároztam a kötések létrehozásához felhasználni tervezett polimer anyagok 

áteresztőképességének mértékét, amelynek alapján kiválasztottam a megfelelő besugárzási 

módszert (az alumínium közvetlen felmelegítése a lézernyalábbal úgy, hogy a lézer a polimer 

anyagon nem halad át, 4.1. fejezet). Szabványos vizsgálatokkal meghatároztam továbbá a 

polimer anyagok egyes mechanikai és termikus tulajdonságait (4.2. fejezet), amelyek alapján 

meg tudtam határozni, hogy mekkora a kötések szilárdsága az alapanyag szilárdságához 

viszonyítva, valamint azt is, hogy a kötési folyamat során az alumíniumban ébredő hő 

okozhatja-e a polimer anyag bomlását. A polimer anyagok bomlási hőmérsékletét a kötések 

létrehozásához alkalmazott kötési sebesség (ami arányos a hőbevitel nagyságával) optimális 

tartományának meghatározása során is figyelembe vettem. 

A 4.3. fejezetben bemutattam, hogy az alumínium felületének strukturálásával 

megnövelhető az alumínium és polipropilén között kialakítható kötések teherbírása, aminek 

oka az alakkal záró kötési helyek számának növekedése. Mivel dolgozatomban a lehető 

legnagyobb erősítőhatás kifejtésére alkalmas árkok kialakítása volt a célom, ezért kiemelt 

figyelmet fordítottam az árkok alakjának, geometriájának vizsgálatára. Az árkok alakját a 

felületkezelési folyamat egyes paramétereinek (impulzusismétlési frekvencia, pásztázási szám, 

haladási sebesség) változtatásával befolyásoltam. Kimutattam, hogy a legnagyobb felületű 

árkok 20 kHz impulzusismétlési frekvencia értéknél alakíthatók ki, mivel ennél a 

frekvenciaértéknél bocsátja ki a legnagyobb energiájú (és emiatt a legnagyobb mértékű 

strukturálásra alkalmas) lézerimpulzusokat a lézerberendezés. Kimutattam továbbá azt is, hogy 

a haladási sebesség minimalizálásával és a pásztázási szám növelésével az árkok mélysége és 

felülete is megnövelhető.  



96 

 

A legnagyobb felületű árok kialakítására alkalmas paraméterértékekkel változó mennyiségű 

árkot hoztam létre, továbbá változtattam ezek egymástól mért távolságát is, majd a strukturált 

felületű alumínium próbatesteket nagy folyóképességű polipropilénnel összekötöttem. A 

kötések kvázistatikus nyíróvizsgálatával kimutattam, hogy az árkok számának növelésével az 

Al-PP kötések teherbírása és szilárdsága megnövelhető. Kimutattam azt is, hogy az árkok 

közötti távolság csökkentése csökkenti a kötések teherbírását és szilárdságát is. Méréseim, 

valamint ezek eredményei alapján létrehozott végeselemes modell és analízis szerint az 

árkoknak legalább 2 mm távolságra kell lenniük egymástól ahhoz, hogy e jelenség hatása ne 

érvényesüljön. A különböző mennyiségű árkot tartalmazó alumíniummal kialakított kötések 

tönkremeneteli módjának vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az árkok 

befolyásolják a kötési zóna és környezetének feszültségállapotát (4.4.2. fejezet). 

A legkisebb felületi előkészítési idővel az Al-PP kötések esetén a lehető legnagyobb 

mechanikai erősítőhatás kialakítására alkalmas árokkonfiguráció (4 árok, egymástól 5 mm 

távolságra) alkalmazásával további kötéseket hoztam létre. Ezekhez három különböző 

folyóképességű PP anyagot használtam fel, és a kötési sebesség és külső nyomás paraméterek 

értékeit változtattam. A kötések vizsgálata során kimutattam, hogy sem a PP folyóképessége 

(amelyet az MFI értékkel jellemeztem), sem a külső nyomás értéke nem befolyásolja az elérhető 

kötésszilárdságot, amennyiben az anyagra jellemző optimális kötési sebesség (és emiatt 

optimális hőbevitel) értéket alkalmaztam (4.4.3.1. fejezet).  

A polipropilén kémiailag inert anyag, nem tartalmaz olyan atomokat, amelyek az alumínium 

oxidrétegével kölcsönhatásba lépve az anyaggal záró (adhéziós) kötési helyek számának 

növelésével megnövelhetné a kötések szilárdságát. Ennek ellensúlyozására a PP felületét 

maleinsav-anhidrid kompatibilizálószerrel bevonatoltam, amely tartalmaz olyan nagy 

elektronegativitású atomokat, amelyek képesek az alumínium oxidrétegével kölcsönhatásba 

lépni. A MA-del bevonatolt PP-vel létrehozott kötések szilárdsága a felület strukturálásának 

mértékétől függetlenül másfélszer nagyobb volt a (MA-del nem bevonatolt) referencia  

Al-PP kötésekhez képest.  

Ciklikusan ismétlődő nyíróvizsgálatokkal kimutattam, hogy az alumíniumban kialakított 

árkok számának megnövelésével, valamint a PP lapkák MA-del történő bevonatolásával az 

Al-PP kötések tönkremeneteléhez tartozó ciklusszám értéke (amely a kötések fárasztó 

igénybevétellel szembeni tartósságát jellemzi) jelentősen, akár 130 százalékkal megnövelhető.  

Két további olyan anyagtípussal, poliamid 6-tal (4.4.4. fejezet) és különböző D-laktid 

tartalmú politejsavval (4.4.5. fejezet) is létrehoztam kötéseket, amelyek szintén tartalmaznak 

nagy elektronegativitású oxigén és nitrogén atomokat a molekulaláncukban. A kötések 

nyíróvizsgálatával kimutattam, hogy a kötések szilárdságát az alumínium felületi 

előkészítésével csak akkor lehet (kis mértékben) megnövelni, ha közepes folyóképességű 

(MFI = 20–40 g/10 perc) anyagokat (PA6-ot, vagy PLA-t) használtam a kötések kialakításához. 

Ennek oka, hogy a kötések szilárdságát legnagyobb mértékben az alumínium oxidrétege és a 

polimer anyagok között kialakuló anyaggal záró kötések határozták meg, az alakkal zárásból 

adódó szilárdságnövekedésnek csak megfelelő folyóképességgel bíró anyag esetén van 

kismértékű szerepe a kötések szilárdságának biztosításában. Kimutattam azt is, hogy a 

poliamidban elkevert rövid üvegszálak nem, az üveggyöngyök viszont befolyásolják az azonos 

körülmények között kialakított kötések szilárdságát. 
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6. Az eredmények összefoglalása tézisekben 

Ebben a fejezetben összefoglalom az eredményeimet, amelyek alapján megfogalmaztam 

téziseimet. Munkám során EN AW-6082 típusú alumínium és többféle polimer anyag (PP, PA, 

PLA) között hoztam létre kötést lézeres eljárással. 

A kötések kialakításához előkészített próbatesteket egy speciális lefogókészülékbe 

helyeztem el, amivel azok reprodukálható összeillesztését és összeszorítását biztosítani tudtam. 

A lefogókészüléket a szakirodalomban található példák alapján (pl. [68, 175, 176]), több új 

megoldást egyesítve terveztem meg. A szakirodalomban bemutatott lefogókészülékek és 

alkatrészeik általában fémből készültek, emiatt a kötési folyamat során nagy hőveszteségek 

keletkeztek, mivel a fém alkatrészek elvezették a fém-polimer kötés kialakításához fontos hő 

egy részét a kötési zónából. Ezért a lefogókészülékem tervezése során a kötésekkel érintkezésbe 

kerülő anyagok típusát úgy határoztam meg, hogy a hőelvezetési probléma hatását 

csökkenthessem. A próbatestek összeillesztéséhez nagy hőkapacitású (kis hővezetési 

tényezőjű) textilbakelit lemezből, marással alakítottam ki befoglaló tálcát (3.2.3. fejezet). A 

próbatestek összenyomását pneumatikus munkahengerrel biztosítottam. A külső nyomás 

kialakításához szükséges alkatrészt (nyomóeszközt) textilbakelitből, alumíniumból, továbbá 

boroszilikát üvegből alakítottam ki, ezek megfelelőségét kísérleti úton vizsgáltam. A 

kísérleteim során megfigyeltem, hogy az alumínium próbatesttel érintkezésbe hozott 

textilbakelit néhány kötési ciklus után degradálódott. Az alumínium próbatestek 

hőmérsékletének mérésével meghatároztam, hogy az alumínium nyomóeszköz jelentős hőt von 

el az alumínium próbatesttől, emiatt nagyszilárdságú kötés az alumínium nyomóeszköz 

alkalmazásával nem alakítható ki. A boroszilikát üvegből készített nyomóeszköz 

alkalmazásával méréseim alapján megvalósítható az alumínium és polimer próbatestek 

reprodukálható összeszorítása, nagy teherbírású kötések alakíthatók ki. Alumínium és poliamid 

között kialakított kötések nyíróvizsgálatával kimutattam, hogy a boroszilikát üvegbe a 

lézernyaláb pályájához igazodó, kisméretű, lóversenypálya alakú kivágást (hornyot) kialakítva 

a kötések teherbírása tovább növelhető. Ennek oka, hogy a hornyolatlan üvegben haladó 

lézernyaláb törést és szóródást szenved, ami az alumínium felmelegítésére, ezáltal a nagy 

teherbírású kötés létrehozására használható energiát csökkenti.  

A nagy hőkapacitású anyagokból készült alkatrészek alkalmazásával csökkentettem a fém 

alkatrészek hőelvonó hatása miatti energiaveszteséget, így nagyobb szilárdságú kötések 

hozhatók létre, a kötési folyamat a szakirodalmi adatokhoz képest tovább gyorsítható, a 

berendezések gazdaságosabban üzemeltethetők.  

 

1. TÉZIS 

A kísérleteimhez megterveztem egy olyan egyedi lefogókészüléket, amellyel az 

összekötendő anyagokat reprodukálhatóan lehet összeilleszteni a kötések létrehozása 

során. A készülék újszerűsége, hogy a próbatesteket összeszorító nyomás értéke 

szabályozható, továbbá hogy a textilbakelit anyagú befoglaló tálca és a hornyolt 

boroszilikát üveg nagy hőkapacitása miatt rövid ciklusidőkkel nagy teherbírású kötések 

hozhatók létre. Ez az új kialakítás hozzájárulhat az alumínium-polimer kötések ipari 

elterjedéséhez, a nagy sorozatban, automatizáltan gyártott kötések megjelenéséhez [177-

179].  
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Az adhézió mechanikai kapcsolódási elmélete alapján a kötések szilárdsága megnövelhető 

a kötésbe hozott felületek nagyságának, érdességének növelésével. Az alumínium felületi 

érdességének módosítására számos módszer terjedt el (például kémiai maratási és anodizálási 

eljárások, szemcseszórás). Munkám során az alumínium kötési felületének, és ezáltal a kötések 

teherbírásának növelésére impulzus üzemű lézerberendezéssel árkokat alakítottam ki az 

alumíniumban (4.3.4. fejezet). Azért választottam a lézeres megmunkálást (ablációt), mivel ez 

az eljárás rövid ciklusidőkkel, kiemelkedő reprodukálhatósággal üzemeltethető és 

nagymértékben automatizálható. Az eljárás tovább fejlesztésével a lézeres megmunkálás és a 

kötés kialakítása akár ugyanazon lézerberendezéssel végrehajtható, így a kötés kialakításának 

teljes ciklusideje tovább csökkenthető. 

A lézeres megmunkálást SPI G4 típusú, impulzus üzemű lézerberendezéssel, a próbatesteket 

a lézerberendezésre szerelt fókuszáló optika által meghatározott fókuszpontba helyezve 

végeztem el. A felület kezelése során a lézernyalábban tárolt energia egy része elnyelődik (az 

elnyelési tényező értéke anyagfüggő), az anyag lokálisan felhevül, megolvad, a nagy lokális 

hőmérséklet hatására elpárolog. Az elpárologtatott anyag mennyiségét, és ezáltal a felületen 

kialakítandó alaksajátosságok geometriai méreteit meg lehet növelni például az adott felületre 

megadott időtartam alatt beeső lézerimpulzusok energiájának vagy számának növelésével, amit 

a lézernyaláb impulzusismétlési frekvenciájának változtatásával lehet befolyásolni.  

Optikai mikroszkópos vizsgálatokkal meghatároztam, hogy az alumínium felületén 

kialakított árkok mélységére, nyílásszögére és felületének nagyságára az impulzusismétlési 

frekvencia mellett a haladási sebesség és a pásztázási szám vannak hatással. A kísérleteimhez 

a legnagyobb felületű, ezáltal a legnagyobb mechanikai erősítőhatás kialakítására alkalmas 

árkok létrehozásához szükséges paraméter-kombinációt kerestem és határoztam meg.  

Az impulzusismétlési frekvencia változtatásával 20 kHz értékig az árkok mélysége és 

felülete nőtt, majd 20 kHz felett fokozatosan csökkent. Ennek oka, hogy a dolgozatomban 

alkalmazott impulzus üzemű lézerberendezés a legnagyobb impulzusenergiájú (0,5 mJ) és 

átlagos teljesítményű (10 W), ezáltal legnagyobb mértékű megmunkálásra alkalmas 

lézerimpulzusokat 20 kHz frekvenciaérték esetén bocsátja ki. A legnagyobb felületű árkok e 

frekvenciaérték alkalmazása esetén a lézernyaláb haladási sebességének csökkentésével, 

valamint a pásztázási szám növelésével érhetők el, mivel így növelhető meg a felület kezelésére 

fordított vonalenergia és teljesítménysűrűség értéke (20 kHz impulzusismétlési frekvencia, 

tízszeres pásztázási szám és 5 mm/s haladási sebesség esetén a vonalenergia 2 kJ/m, a 

teljesítménysűrűség pedig 509,3 kW/mm2 értékű). 

 

2. TÉZIS 

EN AW-6082 típusú, lézeres eljárással strukturált felületű alumínium próbatesteken 

végzett optikai vizsgálatokkal kimutattam, hogy az alumíniumban kialakítható árkok 

geometriáját az impulzusismétlési frekvencia, a lézernyaláb haladási sebessége és a 

pásztázási szám befolyásolja. A mechanikai erősítőhatás szempontjából optimális 

kialakítású árok úgy hozható létre, ha a legnagyobb átlagteljesítményű lézernyaláb 

előállítására alkalmas impulzusismétlési frekvenciát állítjuk be, továbbá a lézernyaláb 

haladási sebességét minimalizáljuk, a pásztázási szám értékét pedig maximalizáljuk, 

mivel így növelhető meg a lehető legnagyobb mértékben az árkok kialakítására fordított 

teljesítménysűrűség értéke [163, 179, 180]. 
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A kötési szilárdság megnövelhető a kötésben részt vevő felületek nagyságának növelésével, 

a felület strukturálásával, így különböző méretű, mennyiségű és eloszlású felületi 

alaksajátosság kialakításával. Az adhézió mechanikai kapcsolódásának elve szerint a felületen 

kialakított alaksajátosságok számának növelésével az alumínium és polimer anyagok közötti 

potenciális kötési felület nagysága is megnövekszik. 

Munkám során EN AW-6082 típusú alumínium ötvözet és Tipplen R1059A típusú 

polipropilén (3–5 m% etilénnel kopolimerizált, random kopolimer polipropilén anyag, 

MFI = 84 g/10 perc) között alakítottam ki kötéseket egy 150 W maximális teljesítményű, 

Trumpf 151 típusú diódalézer felhasználásával. A kötések kvázistatikus nyíróvizsgálatával 

meghatároztam, hogy a kötések szilárdsága megnövelhető a felületek megtisztításával, 

zsírtalanításával, azonban az így kialakítható kötésszilárdság kicsi (4.3.1. és 4.3.2. fejezet). 

Ennek oka, hogy a polipropilén nem tartalmaz nagy elektronegativitású atomokat, ezért az 

alumínium felületén található oxidréteggel az adhézió nagyságát jelentősen befolyásoló 

dipóluskötés kialakítására nem képes. A kötések szilárdsága ilyen esetben legegyszerűbben a 

kapcsolódó felületek nagyságának megnövelésével, strukturálásával befolyásolható.  

A felület strukturálásának hatását a kötések nyíróterhelésére merőlegesen kialakított árkok 

mennyiségének és távolságának változtatásával, alumínium-polipropilén kötések kvázistatikus 

nyíróvizsgálatával határoztam meg. Ennek során igazoltam, hogy az adhézió mechanikai 

kapcsolódás elméletének megfelelően az árkok számának növelésével a kötések szilárdsága 

megnövelhető. Kimutattam, hogy a kötések terhelésére merőlegesen kialakított árkok számának 

növelésével a kötések szilárdsága harmadfokú függvény szerint változik a 400–700 mm2 kötési 

felület-tartományban (4.4.2. fejezet).  

Az árkok távolsága is befolyásolta a kötések teherbírását, ami egymástól öt milliméter 

távolságra felvett árkok esetén volt a legnagyobb. Ennek oka, hogy 1 mm-es ároktávolság 

esetén az árkok feszültséggyűjtő hatása összeadódik, erősíti egymást, amíg nagyobb 

ároktávolság esetén ez a hatás egyre inkább csökken, 5 mm-től pedig megszűnik. Ezt az árkok 

optikai mikroszkópos mérésekkel meghatározott geometriai adatai alapján létrehozott 

végeselemes modell segítségével igazoltam. 

 

3. TÉZIS 

Bebizonyítottam, hogy a lézeres felületkezelési eljárással kialakított árkok mennyisége és 

távolsága hatással van az alumínium és R1059A típusú polipropilén között létrehozott 

kötések teherbírására és nyírószilárdságára. Az árkok számának növelésével a kötések 

szilárdsága harmadfokú függvény szerint változik. Adott árokszám esetén az árkok 

közötti távolság növelésével változik a kötések teherbírása és szilárdsága is, az optimális 

érték az általam vizsgált esetben 5 mm-es ároktávolság esetén alakult ki. Ennek oka, hogy 

az egymáshoz közel létrehozott árkok a polimer anyagban egymást erősítő 

feszültségcsúcsok kialakulását okozzák, amelyek hatása 5 mm ároktávolság esetén szűnik 

meg [179, 181, 182]. 
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Az adhézió polarizációs elmélete alapján egy kötés szilárdsága megnövelhető, amennyiben 

a kötésbe hozott anyagok poláros vagy polarizálható molekulákat tartalmaznak. Ha a polimer 

molekulaláncában (főláncban, vagy oldalcsoportként) nagy elektronegativitású atomok (pl. 

oxigén, nitrogén) vannak jelen, a polimer molekulaláncai és az alumínium felületi oxidrétege 

között dipólus kölcsönhatás, vagy akár ion-dipólus kötés alakulhat ki, ami nagy 

kötésszilárdságot biztosít. 

Munkám során EN AW-6082 típusú alumínium valamint polipropilén, poliamid és 

politejsav anyagok között alakítottam ki kötéseket lézeres kötési eljárással. A kötések 

teherbírását és szilárdságát kvázistatikus nyíróvizsgálatokkal határoztam meg. Ezek 

eredményei alapján kimutattam, hogy azon polimer anyagokkal, amelyek molekulaláncaikban 

tartalmaznak nagy elektronegativitású oxigén és/vagy nitrogén atomokat (ilyen a poliamid és a 

politejsav) nagy szilárdságú kötés alakítható ki. Ezzel ellentétben a polipropilén anyag nem 

tartalmaz ilyen atomokat, ezért a nagy kötésszilárdság eléréséhez felületkezelés szükséges. 

A maleinsav-anhidrid (MA) egy olyan gyűrűs vegyület, amely három, nagyon reakcióképes 

oxigénatomot tartalmaz, így alkalmazásával befolyásolható az összekötendő anyagok közötti 

adhézió nagysága kötések létrehozása esetén. Számos tudományos publikációban 

bizonyították, hogy polipropilén anyaghoz történő adalékolásával javítható a polimer 

mátrixanyag és az akár eltérő szerkezeti felépítésű szálas erősítőanyag közötti adhézió nagysága 

(pl. [183-185]), azonban irodalomkutatásom alapján fém és polimer közötti, teherviselő kötés 

kialakítása során eddig még nem alkalmazták. Kísérleteket végeztem ezért annak 

meghatározására, hogy milyen mértékben befolyásolja az alumínium-PP kötések szilárdságát, 

ha a polimer anyagot MA-del kezelem. Munkám során a fröccsöntött PP lapka próbatestek 

(Tipplen R359A típusú, 3–5 m% etilénnel kopolimerizált polipropilén anyag, 

MFI = 10 g/10 perc) kötési felületét MA-del felületkezeltem, így a létrehozott kötések 

szilárdságát össze tudtam vetni azonos PP anyagból, de felületkezelés nélkül kialakított kötések 

szilárdságával. Méréseim alapján a PP lapka MA-del történő bevonatolása a felületi előkészítés 

nélküli alumínium és R359A PP anyag között létrehozott kötések szilárdságát 2,5-szeres 

értékűre növelte.  

 

4. TÉZIS 

Bebizonyítottam, hogy az R359A típusú polipropilén (PP) felületének a kötések 

létrehozása előtt maleinsav-anhidriddel (MA) történő felületkezelése megnöveli az 

alumínium-PP kötések szilárdságát. Ennek oka, hogy a kötés létrehozása során a MA 

molekulák rákapcsolódnak a PP molekulaláncára, az így kialakuló, nagy 

reakcióképességű molekulaegység és az alumínium oxidrétege között dipólus 

kölcsönhatások és ion-dipólus kötések jönnek létre, amelyek biztosítják a nagyobb 

kötésszilárdságot [14, 163, 186, 187]. 
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A lézeres kötési eljárással létrehozott alumínium-polimer kötések vizsgálatával foglalkozó 

szakirodalmak többségében a kötéseket jellemzően kvázi-statikus mechanikai vizsgálatokkal 

minősítették. Az automatizált kötési módszerrel, nagy sorozatban létrehozható kötések ipari 

elterjedésének szempontjából a kvázistatikus sebességű igénybevételek mellett kiemelten 

fontos a kötések ismétlődő (ciklikus), fárasztó igénybevételre adott válaszának (ellenállásának) 

meghatározása, valamint a kötés fárasztó igénybevétel okozta tönkremenetelének 

megakadályozása a lehető leghosszabb ideig.  

Az értekezésemben az alumínium-polipropilén kötésekhez kapcsolódóan bemutatott 

eredmények alapján bebizonyítottam, hogy az alumínium felületének strukturálásával, valamint 

a polipropilén anyag felületének maleinsav-anhidriddel (MA) való kezelésével a kialakítható 

Al-PP kötések szilárdsága nagymértékben megnövelhető. Annak ellenőrzésére, hogy az 

alumíniumban kialakított árkok, valamint a MA-del történő felületkezelés hogyan befolyásolja 

az Al-PP kötések ciklikus nyíró igénybevételre adott mechanikai válaszát, lézeres eljárással 

létrehozott Al-PP kötéseket tönkremenetelükig fárasztó (nyíró) igénybevétellel terheltem. A 

kötések kialakításához különböző mennyiségű és távolságú árkot tartalmazó felületű, 

EN AW-6082 típusú alumínium ötvözet, valamint kezeletlen, és MA-del kezelt felületű, 

Tipplen R359A (3–5 m% etilénnel kopolimerizált, random kopolimer polipropilén anyag, 

MFI = 10 g/10 perc) típusú polipropilén anyagokat használtam fel. A kötéseket 150 W 

teljesítményű lézernyalábbal, 1,25 mm/s kötési sebességgel hoztam létre. A 

fárasztóvizsgálatokat Instron 8872 típusú, számítógép vezérlésű, hidraulikus mechanikai 

anyagvizsgáló berendezésen, 0,2 mm amplitúdójú, háromszög alakú elmozdulás-gerjesztés 

alkalmazásával végeztem el.  

Méréseim alapján, a kvázistatikus sebességű nyíróvizsgálatokhoz hasonlóan, az 

alumíniumban kialakított árkok számának megnövelése, és ezzel párhuzamosan a PP lapkák 

maleinsav-anhidriddel történő felületkezelése együttesen akár egy nagyságrenddel megnövelte 

a kötések fárasztó igénybevétellel szembeni ellenállását, tartósságát. Megfigyeltem azt is, hogy 

a referencia (MA-del nem kezelt felületű PP-vel létrehozott) kötéseknél az árkok távolságának 

csökkentésével kis árokszámok esetén (négy árok, egymástól 5 mm távolságra esetről öt árok, 

egymástól 2 mm távolságra esetre) a tönkremenetelhez tartozó ciklusszám értéke lecsökkent. 

Ez a jelenség a kvázistatikus sebességű nyíróvizsgálatoknál is megjelent, hatását az árkok 

számának növelésével (ötről tizenegyre, az árkok között lévő 2 mm-es távolság változtatása 

nélkül) lehetett ellensúlyozni.  

 

5. TÉZIS 

Bebizonyítottam, hogy a lézeres kötési eljárással, EN AW-6082 típusú alumínium ötvözet 

és R359A polipropilén (PP) között kialakított kötések ciklikus nyíró igénybevételre adott 

hosszútávú teherviselő képessége az alumínium felületének strukturálásával, továbbá a 

PP felületének maleinsav-anhidriddel (MA) történő felületkezelésével akár egy 

nagyságrenddel megnövelhető. Ennek oka, hogy a polipropilénnel reakcióba lépő MA 

molekulák és az alumínium felületi oxidrétege között kialakuló dipólus kölcsönhatások és 

ion-dipólus kötések megnövelik a kötés ciklikus igénybevétellel szembeni ellenállását 

[187].  
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7. További megoldásra váró feladatok 

Az alumínium-polimer kötések mechanikai tulajdonságait számos tényező befolyásolja,  

például az alumínium felületének strukturáltsága, a kötési folyamat során keletkező 

hőmennyiség és az alkatrészeket a kötési folyamat során összesajtoló nyomás nagysága. Ezek 

hatását dolgozatomban én is elemeztem, azonban a kötéseket létrehozó folyamat és a kötések 

tulajdonságainak további, átfogó vizsgálata alapozhatja meg széleskörű ipari elterjedésüket. 

Dolgozatomban lézeres felületkezelési eljárással árkokat alakítottam ki az alumínium 

felületén, majd meghatároztam azt a legkisebb árokszám értéket, amellyel a lehető legnagyobb 

mechanikai erősítőhatás érhető el. Tapasztalataim alapján az Al-PP kötések teherbírása és 

szilárdsága ilyen módon akár megháromszorozható. Véleményem szerint érdemes további 

árokgeometriák (például keresztgravírozás, vagy a húzásból adódó igénybevételre szögben álló 

árkok) kialakításával tovább vizsgálni az alumínium felületi előkészítésének hatását az Al-

polimer kötések mechanikai tulajdonságaira. Ennek során kiemelt figyelmet kell fordítani az 

Al-PA és Al-PLA kötések vizsgálatára, annak meghatározására, hogy ezen anyagpárosításoknál 

a dolgozatomban vizsgálttól eltérő felületi struktúrák, mintázatok alkalmazásával tovább 

növelhető-e az alakkal zárás mértéke, és ezáltal a kötések szilárdsága is. A mintázatok mellett 

az alumíniumban kialakított árkok hossztengely menti és keresztmetszeti szimmetrikussága is 

befolyásolhatja a kötések kvázistatikus és ciklikus (fárasztó) mechanikai igénybevételre 

mutatott viselkedését. A mintázatok vizsgálhatók például háromdimenziós számítógépes 

tomográfiával, amellyel egyben akár az elkészült kötések roncsolásmentes vizsgálata is 

megvalósítható, megvizsgálható, hogy a kötési felületen mennyire tömör kapcsolat alakult ki 

az alumínium és polimer anyagok között. 

Dolgozatomban kimutattam azt is, hogy a kötési folyamat során ébredő hőmennyiség és a 

kötési pálya alakja is hatással van a kialakítható kötések teherbírására, szilárdságára. A 

hőmennyiség nagyságát a dolgozatomban alkalmazott berendezésen a kötési sebesség 

értékének változtatásával tudtam befolyásolni. A berendezések tulajdonosával 

együttműködésben folyamatban van egy olyan optikai eszköz (pirométer) fejlesztése, amellyel 

érintésmentes módon, a hősugárzás infravörös komponensének mérése alapján meghatározható 

a lézerrel besugárzott tetszőleges alkatrész felületi hőmérséklet-eloszlása. Így nagyon pontosan 

meghatározható lesz a kötés során az alkatrészekben ébredő hőmérséklet értéke, sőt a lézeres 

kötési folyamat szabályozására (hőmérséklet alapú vezérlésére) is lehetőség lesz. Így meg lehet 

majd vizsgálni a dolgozatomban is bemutatott, valamint akár további, tetszőleges alakú pályák 

alkalmazásával az alkatrészekben fellépő hőmérséklet-eloszlást. Ezek alapján, figyelembe véve 

a polimer anyag bomlási hőmérséklettartományát, meg lehet majd határozni azt a kontúrpálya 

alakot, amely az ipari szempontból kívánatos minimális ciklusidővel a lehető legnagyobb 

kötésszilárdságot (vagy a polimer anyag lehető legkisebb degradációját) biztosítja. 

Az Al-PA kötések létrehozásához a próbatestekre ható külső nyomás alkalmazására volt 

szükség, amelyet dolgozatomban egy boroszilikát üvegből készült eszközzel alakítottam ki. 

Mivel az üveg alkatrész kialakítása nehézkes volt, több technológiai lépésből állt, ezért érdemes 

lehet további, kis hővezetési tényezőjű anyagokból (akár polimerekből) készíthető 

nyomóeszközöket is kipróbálni, meghatározni hatásukat a kötések mechanikai tulajdonságaira. 
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Mellékletek 

PLA anyag Szárítási hőmérséklet Szárítási idő 

2500HP 

80 °C 4 óra 

3100HP 

3260HP 

4032D 

3001D 

2003D 

3052D 

4060D 
40 °C 8 óra 

6302D 

M1. táblázat - PLA anyagok fröccsöntés előtti szárításához alkalmazott hőmérséklet- és időértékek 

 

Nedvesítés 1 nap 3 nap 7 nap 

Próbatest 

száma 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

1 14,262 14,629 0,367 14,251 14,742 0,491 14,190 15,086 0,896 

2 14,164 14,520 0,356 14,175 14,672 0,497 14,244 15,138 0,894 

3 14,213 14,588 0,375 14,159 14,648 0,489 14,175 15,068 0,893 

4 14,244 14,610 0,366 14,233 14,723 0,490 14,244 15,132 0,888 

5 14,190 14,554 0,364 14,214 14,698 0,484 14,188 15,066 0,878 

6 14,254 14,621 0,367 14,143 14,630 0,487 14,247 15,135 0,888 

7 14,200 14,564 0,364 14,206 14,683 0,477 14,190 15,087 0,897 

8 14,186 14,538 0,352 14,128 14,608 0,480 14,211 15,079 0,868 

Átlag 14,214 14,578 0,364 14,189 14,676 0,487 14,211 15,099 0,888 

Szórás 0,036 0,040 0,007 0,044 0,030 0,006 0,030 0,031 0,010 

 

Szárítás 

120 fokon, 

vákuum 

alatt 

2 óra 4 óra 24 óra 

Próbatest 

száma 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

Előtte 

[g] 

Utána 

[g] 

Különbség 

[g] 

1 14,057 13,976 0,081 14,014 13,899 0,115 14,148 13,997 0,251 

2 14,046 13,960 0,086 14,152 14,029 0,123 14,071 13,936 0,235 

3 14,095 14,018 0,077 14,166 14,061 0,105 14,144 13,997 0,247 

4 14,020 13,966 0,054 14,084 13,967 0,117 14,065 13,943 0,222 

5 14,161 14,087 0,074 14,069 13,960 0,109 14,089 13,995 0,194 

6 14,227 14,157 0,070 14,081 13,988 0,093 14,086 13,840 0,246 

7 14,132 14,077 0,055 14,013 13,912 0,101 14,122 13,894 0,228 

8 14,259 14,193 0,066 14,017 13,918 0,099 14,108 13,912 0,196 

Átlag 14,125 14,054 0,070 14,075 14,097 0,108 14,104 13,939 0,165 

Szórás 0,087 0,089 0,012 0,060 0,194 0,010 0,032 0,057 0,056 
M2. táblázat - Kondicionált (vízben áztatott és szárított) poliamid minták tömegének változása a 

kondicionálási időtartam függvényében 
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Csiszolópapír 

típusa 

Előkészítő közeg 

típusa 

Polírozógép 

fordulatszáma 

[1/perc] 

Csiszoláshoz és 

polírozáshoz 

használt 

nyomóerő [N] 

Előkészítés 

időtartama 

[perc] 

P320 Víz 300 25 4 

P1000 Víz 300 25 1 

P2000 Víz 300 25 1 

MD MOL 

polírozótárcsa  

DiaPro 3µm 

gyémántszuszpenzió 
150 25 4 

M3. táblázat - Az epoxigyantába ágyazott próbatestek keresztmetszeti csiszolatainak létrehozásához 

alkalmazott paraméterek  

 

Frekvencia 

[kHz] 

Árok 

mélysége 

[μm] 

Szórás 

[μm] 

Árok 

nyílásszöge 

[°] 

Szórás 

[°] 

Árok 

kereszt-

metszete 

[mm2] 

Szórás 

[mm2] 

0,50 64 5 - - 31 4 

0,75 98 9 - - 41 3 

1,00 127 12 38 6 48 5 

1,50 137 9 38 9 55 6 

2,00 157 13 31 6 59 4 

2,50 152 11 31 9 59 6 

5,00 204 15 24 6 88 5 

7,50 262 26 20 4 104 9 

10,0 296 25 18 2 132 8 

12,5 298 55 19 2 122 11 

15,0 324 38 16 3 147 13 

17,5 331 16 16 3 154 15 

20,0 390 82 14 2 151 30 

22,5 355 97 16 3 145 19 

25,0 356 123 15 4 139 18 

27,5 353 67 14 1 142 25 

30,0 354 46 15 1 117 6 

32,5 358 41 16 3 118 17 

35,0 365 90 15 4 118 13 

37,5 286 41 23 4 106 21 

40,0 329 54 18 4 112 8 

42,5 298 57 17 5 103 15 

45,0 266 35 19 4 82 16 

47,5 286 33 19 3 100 12 

50,0 306 33 20 3 98 12 

52,5 272 43 21 2 99 6 

(folytatás a következő oldalon) 
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(folytatás az előző oldalról) 

Frekvencia 

[kHz] 

Árok 

mélysége 

[μm] 

Szórás 

[μm] 

Árok 

nyílásszöge 

[°] 

Szórás 

[°] 

Árok 

kereszt-

metszete 

[mm2] 

Szórás 

[mm2] 

55,0 284 40 20 2 94 10 

57,5 258 14 21 2 84 8 

60,0 299 21 22 5 86 6 

62,5 253 13 24 3 73 2 

65,0 255 22 23 4 77 7 

67,5 246 11 24 4 69 6 

70,0 226 25 27 3 69 6 

72,5 210 22 28 6 60 6 

75,0 202 22 26 7 62 9 

77,5 165 36 29 4 43 11 

M4. táblázat - A felületkezelés során kialakított árkok paramétereinek (h mélység, φ nyílásszög, A terület) 

függése az alkalmazott impulzusismétlési frekvenciától 

 

Kondicionálás típusa 
Bomlási hőmérséklet 

[°C] 

Maximális bomlási sebesség 

[% / °C] 

Légnedves 373,2 2,382 

2 óra, 120 °C-on 375,1 2,387 

4 óra, 120 °C-on 375,7 2,312 

24 óra, 120 °C-on 374,2 2,383 

M5. táblázat - Különböző ideig kondicionált PA próbatestek TGA vizsgálatának eredményei 
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M1. ábra - A felületkezelési folyamat megismételhetőségének biztosítására alkalmazott készülék 

 

 

 

M2. ábra - A Trumpf TruDiode 151 típusú diódalézer hegesztőberendezés munkatere 

Fókuszpont beállítására 

szolgáló mikrométer 

Kollimátor 

Levegő elszívás 

T-hornyos asztal lefogó- 

készülék rögzítéséhez 
100 mm 

Elszívás 

Az alumínium próbatest 

megismételhető 

pozícionálásához 

alkalmazott készülék 

Alumínium próbatest 

lézerrel strukturált 

felülete (árkok az 

alumíniumban) 

40 mm 
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(folytatás az előző oldalról) 
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M4. ábra - Al–R1059A PP kötés nyíróvizsgálata után, az alumínium próbatest kötési felületéről készített 

optikai mikroszkópos kép, amelyen szabad szemmel is látszik, hogy az árokban a nyírás után is maradt 

polipropilén anyag (a kép 3 árkot tartalmazó felületű alumínium próbatestről készült) 

 

 

M5. ábra - Alumínium-polimer kötések nyíróvizsgálata során rögzített jellemző erő-elmozdulás görbék 

Hengerlés nyomai az 

alumínium felületén 

Polimer az árokban 
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M6. ábra - R1059A típusú PP tömegcsökkenési és bomlási sebesség görbéi TGA méréssel mérve 

(levegő atmoszférában, 10 °C/perc fűtési sebességgel) 

 

 

 
M7. ábra - Különböző sebességértékekkel készített kötésekből kivágott PP próbatestek bomlási görbéi 

TGA vizsgálattal (N2 atmoszféra alatt, 10 °C/perc fűtési sebességgel) 
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M8. ábra - Különböző ideig kondicionált MV13 típusú PA próbatestek TGA vizsgálatának eredményei 

(nitrogéngáz atmoszférában, 10 °C/perc fűtési sebességgel végzett mérés) 

 

 

 

 
M9. ábra - Al-MV13 GB30 próbatest nyíróvizsgálata után az alumínium felületén kialakított árokban 

visszamaradt polimer anyag elektronmikroszkópos képe (felül), valamint a felületről készített EDS 

térképezés eredményei (az árokban mind a polimer mátrixanyag, mind az üveggyöngyök jelen vannak) 

(alul) 

  

Alumínium próbatest 

felülete a hengerlés 

során kialakított 

nyomokkal 

(hengerlési irány      ) 

Üveggyönggyel 

töltött polimer 

anyag az árokban a 

nyíróvizsgálat után 

Üveggyöngyök jelen-

létére utaló szilícium 

atomok az EDS 

térképen 
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A saját tervezésű lefogókészülék műszaki rajzai 
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