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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 (Al) 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 

műanyagok összekötésére használható eljárások általában alkalmazhatók fém és polimer 

alkatrészek összekötésére. 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.  

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 az 1. ábra szemlélteti. 
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2. AZ IRODALMI ÁTTEKINTÉS KRITIKAI ELEMZÉSE, CÉLKITŰZÉSEK 

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. 

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 (Al) és különböző polimer anyagok 

(polipropilén (PP), poliamid (PA6) és politejsav (PLA)) 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. FELHASZNÁLT ANYAGOK, BERENDEZÉSEK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

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. 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. 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. 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. 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. A szintén Natureworks Ingeo gyártmányú 2003D és 3052D 

anyagok D-laktid tartalma 4,3 %, amíg a 4060D és 6302D típusú anyagoké 12 %, amely miatt 

ezek kristályos részaránya gyakorlatilag nulla. 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 (1. 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 - - - 

1. 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, 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. 

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

EN ISO 11357-3:2018 szabvány alapján végeztem el. 

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.  

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 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 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 
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és polimer próbatestek felületeit egy Bandolin Sonorex típusú ultrahangos rezgetőkádba 

helyeztem, amelyet 99,5 % tisztaságú metanollal (Merck KGaA, Darmstadt, Németország) 

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 2. 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 

2. 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 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. 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, 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, 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 rögzített, saját tervezésű lefogókészülékben (2. ábra, a kapcsolódó műszaki 

rajzok a dolgozat mellékletében 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. 

 

 

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

(a) 

(b) 
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A leszorítókészüléket (2. 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 (2b. 

ábra). A kötés létrehozása során a textilbakelit lemezt egy 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 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. 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.  

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 kivágtam az átlapolt részt (a kötési zónát), 

amelyet aztán kétkomponensű epoxigyantába beágyaztam. A beágyazott mintákat addig 

csiszoltam és políroztam, amíg az alumíniumban létrehozott árkok láthatóvá váltak. Az így 

kialakított keresztmetszeti csiszolatokon pásztázó elektronmikroszkóppal 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. 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, lásd 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.  
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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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5. TÉZISEK 

 

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 [1-3].  

 

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 [3-5]. 

 

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 [3, 6, 7]. 

 

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 [4, 8-10]. 

 

 

 



14 

 

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 [9]. 
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