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Előszó
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar
Járműgyártás és -javítás Tanszéke több évtizede foglalkozik nagy energiasűrűségű
megmunkálások kutatásával és alkalmazásával. Ezek közül az egyik meghatározó és
nagyon eredményes kutatási terület a lézersugaras technológiák fejlesztése [1-13].
Ehhez a kutatócsoporthoz kapcsolódóan, diplomatervezőként a gyors prototípusgyártás
feltételrendszerének továbbfejlesztésével foglalkoztam a tanszéken, majd ezt a témakört
továbbfolytatva végeztem kutatásokat. A doktori dolgozatom ennek a munkának és az
elért eredményeknek az összefoglalása.
A téma újszerűségének elismerése jeléül két egymást követő alkalommal is elnyerte az
OTKA támogatását, előbb "Gyors prototípusgyártás a lézeres szinterezés fejlesztésével"
címmel (T025929), majd később "Lézerrel szinterelt vagy olvasztott gyorsprototípusok
tulajdonságfejlesztése" címmel (T048708). A TU Wien-nel majd később az AC2T
Research kutatóintézettel végzett közös külföldi kutatómunkát a TéT alapítvány
segítette "Tribolasertechno" rövid címmel.
A kutatómunka eredményeiről több hazai és nemzetközi előadáson is beszámoltunk,
valamint írásban több hazai és nemzetközi folyóiratban és konferencia kiadványban
jelentettünk meg publikációkat. A gyors prototípusgyártás a "Korszerű technológiák a
felületi tulajdonságok alakításában" című műegyetemi tankönyvben [14] külön fejezetet
kapott, és az ismereteit a folyó mérnökképzésbe is beépítettük.
Kutatómunkám során sok munkatárstól, partnertől kaptam segítséget, akiknek ezúton is
a köszönetemet fejezem ki. Külön köszönetet mondok témavezetőmnek dr. Takács
János professzor úrnak, aki a téma kutatási irányainak, módszereinek kiválasztásában
segített, az AC2T Research GmbH kutatóintézet számos dolgozójának, köztük dr.
Friedrich Franeknek professzor úrnak, dr. Andreas Pauschitznak és Sebestyén
Tamásnak, a tribológiai eredmények kiértékelésében és a konzultációs lehetőségek
biztosításában nyújtott segítségéért. Köszönöm a dolgozat írásához, korrektúrájához
nyújtott segítségét dr. Lovas Antalnak és dr. Macskási Leventének. A vizsgálatok
elvégzésében nyújtott segítségért köszönetem fejezem ki a BME ATT, a BME JJT, az
AC2T intézeteknek és a ME Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék több
munkatársának is. Köszönöm mindazoknak a segítségét, akik a feltételek biztosításával
járultak hozzá a munka teljesítéséhez.
Budapest, 2006. május 29.

----------------------------------Herczeg Szabolcs okl. gm.
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Rövidítések
Jelölés

Jelentés (angolul vagy németül)

Jelentés (magyarul)

3DP

3 Dimensional Printing

3D-s nyomtatás

A
AC2T

lézerfény áteresztés mértéke
Austrian Center
of Competence for Tribology

Ag

ezüst

Al

alumínium

ATT

Anyagtudomány és Technológia
Tanszék

BME

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

C

szén (Carbon)

CAD

Computer Aided Design

számítógéppel segített tervezés

CAM

Computer Aided Manufacturing

számítógéppel segített gyártás

CNC

Computer Numerical Control

számítógépes számjegyvezérlés

Co

kobalt

CO2

szén-dioxid

Cu

réz

Cu(P)

foszfor bronz

FDM

Fused Deposition Modeling

huzalfelrakás

Fe

vas

FS

súrlódási erő

FSA

súrlódási erő adhéziós komponens

FSD

súrlódási erő deformációs komp.

E

lézerfény elnyelődés mértéke

He

hélium

JJT

Járműgyártás és -javítás Tanszék

LOM

Laminated Object Manufacturing lemezelt darabgyártás

Nd:YAG

Neodymium:Yttrium Aluminum Garnet
Egykristály anyaga a lézersugár forrásban

Ni
OTKA

nikkel
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
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PA

poliamid

PE

polietilén

PI

poliimid

POM

polioximetilén

PTFE

politetrafluor-etilén

RP

Rapid Prototyping

gyors prototípusgyártás

RT

Rapid Tooling

gyors szerszámgyártás

SE

Simultaneous Engineering

párhuzamos tervezés

SEM

Scanning Electron Microscope

pásztázó elektron mikroszkóp

SLA

Stereolithography Apparatus

sztereolitográfia

SLS

Selective Laser Sintering

szelektív lézeres szinterelés

Sn

ón

STL

RP technológiák speciális fájlformátuma (Stereolithography)

TU

Technische Universität

ún.
USA

Műszaki Egyetem
úgynevezett

United States of Amerika

Amerikai Egyesült Államok

UV

ultraibolya

V

lézersugár visszaverődés mértéke

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlangebau
Németországi Gép- és Berendezésgyártók Egyesülete

W

wolfram

ZnSe

cink-szelenid
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1. Bevezetés
Először a nyolcvanas évek végén sikerült háromdimenziós számítógépes modell alapján
közvetlenül térbeli testet előállítani [15]. Az eljárás a fotopolimerizáció elvén alapult,
amelynek

során

vékony

rétegben

felhordott

fényérzékeny

gyantát

UV

hullámhosszúságú lézerfénnyel világították meg a szükséges keresztmetszetben [16]. A
lézerfény hatására a műgyanta térhálósodott (megszilárdult), és a rétegek, rétegrőlrétegre egymásra építésével létrejött a térbeli test. Ezt az eljárást sztereolitográfiának
(SLA) [17] nevezik. Az SLA elvét felhasználva később több eljárást is kidolgoztak.
Ezek közül a fontosabbak a lézeres szinterelés (SLS), a lemezelt ill. rétegelt
darabgyártás (LOM) [18], a 3D-s nyomtatás (3DP) [19, 20] és a huzal felrakás (FDM)
[21]. Ezeket összefoglalóan gyors prototípusgyártó (Rapid Prototyping: RP)
eljárásoknak nevezzük.
Az RP eljárásokat egyre nagyobb mértékben igényli a modern ipar [22, 23], ennek
következményeként ma már évente több millió gyors prototípust gyártanak. A
növekedés ütemét szemlélteti a 1.1. ábra.

1.1. ábra
Az RP modellek darabszáma az elmúlt években [24]
A szelektív lézeres szinterelés az egyik legjelentősebb gyors prototípusgyártó eljárás
[25], amellyel nagy szilárdságú, bár kissé még porózus fém munkadarabok gyárthatók.
Ilyen darabok más gyors prototípusgyártó eljárással nem [26] készíthetők. Szilárdsági
tulajdonságuknál fogva a munkadarabok alkalmasak arra, hogy több alkatrészből álló
szerkezetet összeszereljünk belőlük és ellenőrizzük a későbbi szerkezet működését. Erre
a típushibák minél korábbi felismerése érdekében van szükség.

8

Alkalmazásuk szerint két fő csoportba sorolhatjuk az SLS munkadarabokat:
•

Gyors prototípusgyártás során közvetlenül a gyártott munkadarabot kívánjuk
tovább használni (Rapid Prototyping : RP);

•

Gyors szerszámgyártásnál a lézer szinterelt munkadarab gyártása csak egy
közbenső lépés, amelynek során a később elkészítendő alkatrészhez gyártjuk le a
szükséges (öntő, fröccsöntő, mélyhúzó, stb.) szerszámelemet. Ebben az esetben
az alkatrészt nagyobb darabszámban is gyárthatjuk a szerszámmal (Rapid
Tooling : RT).

Mivel a lézeres szinterelést csak néhány évtizede fejlesztették ki, és azóta is folyamatos
fejlesztés tárgya, ennek ellenére nem teljesen ismert több jellemzője (pl.):
•

a lézeres szintereléskor lejátszódó folyamatok és hatásmechanizmusok;

•

a szinterelt szerkezet minőségére ható tényezők;

•

az egyes tényezők hatáserőssége, optimuma, valamint alkalmazási határértékei.

A szinterelt darabok használata során alig vizsgált még az élettartamuk, legyen az gyors
prototípus modell, vagy gyors szerszám. Beépítés után ezek az alkatrészek mozgásuk
során más anyagokkal is kapcsolatba kerülnek. Idáig nem lehetett következtetni arra,
hogy ebben az új környezetben az igénybevételekre hogyan reagálnak.
A gyors prototípusgyártó technológiák rohamos terjedésével szükségessé vált, hogy
ezeket a kérdéseket tisztázzuk. Ennek érdekében a tanszéken egy lézeres szinterelő
modell berendezést terveztünk, megépítettünk, majd az ezen gyártott lézer szinterelt
mintákat, próbadarabokat különféle szempontból megvizsgáltuk.

1.2. ábra
A gyors prototípusgyártáshoz szükséges kutatási területek és összefüggésük
A szelektív lézeres szinterelés sikeres megvalósítása összetett és összefüggő folyamatok
eredménye. Egyszerre van szükség számítógépes modellezési (CAD), folyamattervezési
9

(CAM), CNC programozási, lézerszabályozási, lézer-anyag kölcsönhatási, fizikai és
kémiai ismeretekre (1.2. ábra). Mindezek vizsgálata, és továbbfejlesztése összetett
kutatási feladat. Ez a dolgozat erről a munkáról ad áttekintést, külön fejezetekben
bemutatva az eddig megismert elméleti hátteret, az összefüggéseket és a gyakorlati
megvalósítást.
A dolgozatban célszerű rövid áttekintést adni a gyors prototípusok felhasználási
területeiről. Erre azért van szükség, hogy a gyártás és a felhasználás során felvetődő
problémákat megfelelő súllyal tudjuk kezelni. Az irodalmi áttekintés összefoglalja
azokat a fontosabb ismereteket, amelyek a lézeres szinterelés során lejátszódó
folyamatok megértéséhez szükségesek, és bemutatja eddig milyen ismeretekkel
rendelkezünk a szinterelt anyag tulajdonságairól. Megvizsgáltam, hogy a lézer szinterelt
munkadarabok használatuk során milyen formában, milyen anyaggal kerülhetnek
leggyakrabban kapcsolatba. Az irodalmi áttekintés végén az ilyen anyagpárok
tribológiai tulajdonságait foglaltam össze.
Az irodalmi összefoglaló alapján kitűztem a doktori munkám kutatási célját. A
kutatómunka során alkalmazott eszközök és módszerek bemutatása után több lépésben,
részletesen közreadom az eredményeket, melyek összegzése után az új tudományos
eredményeket tézis pontokban is megfogalmaztam.
2. A gyors prototípusgyártás és a lézeres szinterelés jellemzői
2.1. Az RP gazdasági és gazdaságossági jelentősége
A napjainkra jellemző piaci versenyben, amikor a termékek életciklusa folyamatosan
rövidül, egyetlen piaci szereplő sem engedhet meg magának több hetes vagy hónapos
késedelmet a termékfejlesztés során [25, 27, 28]. Ennek következtében az elmúlt
évtizedekben a termékfejlesztési folyamat nagy változáson ment keresztül. Ezt
szemlélteti a 2.1. ábra. A hagyományos terméktervezésnél a munkafolyamatok egymás
után (sorrendben) következtek. Ezt váltotta fel a munkafolyamatok egymással
párhuzamosan vezetett (átlapolt) szervezése (Simultaneous Engineering: SE) [29, 30],
amellyel jelentős időmegtakarítás érhető el. Arányaiban ez látható a 2.1./b ábrán. A
2.1./c ábrán a gyors prototípusok alkalmazásának másik módja látható. Ebben az
esetben a prototípusokat a gyártóegységen belüli kommunikációs folyamatok
felgyorsítására használják, így további időmegtakarítás érhető el.
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2.1. ábra
Hagyományos tervezés idő szükséglete (a,), és az ehhez képest elérhető időmegtakarítás
párhuzamos tervezés (b,) és gyors prototípusokkal támogatott párhuzamos tervezés (c,)
esetén [14]
A valós prototípusok minél korábbi elkészítése a termékfejlesztés számos részterületén
ad segítséget, elősegítve ezzel a termékek minőségének javítását [31], a gyártási
költségek csökkentését [32-34]. A tervezők az elkészült prototípusokon végzett mérések
alapján optimalizálják az alkatrészeket, eközben megkezdődik a gyártás-előkészítés is.
A szerszámtervező és a gyártástervező szakemberek szinte a tervezés kezdetétől
bekapcsolódnak a folyamatokba és párhuzamosan végzik azokat. Ezáltal a piacrajutási
idő is lerövidül [19, 28-30]. Ahhoz, hogy a prototípusok, elkészítése ne akadályozza,
hanem gyorsítsa a tervezési folyamatot, gyors prototípusgyártó eljárások használatára
van szükség.
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2.2. A gyors prototípusgyártás módszerei
2.2.1. A gyors prototípusgyártás elve
A gyors prototípusgyártás alatt a termékfejlesztés különböző szakaszaiban megvalósuló
háromdimenziós modellezést, és a számítógépen elkészített modellek minél gyorsabb
fizikai megvalósítását értjük. A gyártás lehet a megvalósítandó test kiforgácsolása
tömbszerű anyagból, ez az ún. lebontó eljárás, annak korszerű módszere a gyorsmarás
[15, 35], de a gyors prototípusgyártás eljárásainál többnyire a testet felépítő eljárásokkal
alakítjuk ki (pl.: lézeres módszerekkel) [36, 37].
A gyors prototípusgyártás alapötlete a rétegenkénti felépítés. Minden test elkészíthető
egymásra helyezett, megfelelően vékony rétegekből, ha a rétegek alakja megfelel a test
meghatározott magasságban elmetszett kontúrvonalának. A 2.2. ábrán látható, hogy
rétegkontúrok geometriai információit egy számítógépes testmodell célszerűen
kiválasztott alapsíkjával párhuzamos felszeletelése után kapjuk meg [16, 38-40]. Ezeket
a rétegeket, megfelelő módszerrel, sorrendben egymáshoz rögzítjük, amit addig
ismételünk, míg a folyamat végén létre nem jön a teljes test, a fizikai modell, az ún.
gyors prototípus.
Vékonyabb

rétegekből

pontosabban

készíthetjük

el

a

darabot,

és

jobban

megközelíthetjük az elméleti modellt [41]. A rétegek száma növeli a pontosságot, de ez
ugyanakkor megnöveli a gyártási időt és így a költségeket is.

2.2. ábra
Prototípus előállításának folyamata 3D-s CAD modellből
2.2.2. Gyors prototípuskészítő eljárások
A piaci igényekre a fejlesztők sokféle prototípuskészítésre alkalmas eljárást és eszközt
fejlesztettek ki. Ezek többségét már az ipar is felhasználja, a technológia
elterjesztésében a járműipar van az élvonalban. A megfelelő technológia kiválasztása
során figyelembe kell venni, hogy az elkészítendő modellt mire szeretnék a
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későbbiekben

felhasználni,

azaz

milyen

mechanikai,

fizikai,

esetleg

kémiai

követelményeket támasztanak vele szemben, valamint milyenek az eljárás költségei.
A rétegkontúr előállításának három típusát különböztetjük meg:
- a vektoros eljárás a kontúrt geometriai alapelemekből (vonalakból) építi fel;
- a raszteres eljárás a kontúrvonalat x és y irányban lépcsőzetesen soronként építi fel;
- a maszkos eljárás arányosan lekicsinyített maszkok felhasználásával hozza létre a
kontúrt. (lásd: 2.3. ábra)

2.3. ábra
A rétegkontúr létrehozásának három fő elve: vektoros (balra), raszteres (középen),
maszkos (jobbra) [16]
A rétegkontúrok létrehozásának elve, illetve a felhasznált modell anyagok szerint
számos eljárást különböztethetünk meg, ezek csoportosítása a 2.4. ábrán látható.

2.4. ábra
Gyors prototípus készítési eljárások rendszerezése modell felépítés szerint [14]
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A gyors prototípusgyártás technológiák egységes alkalmazásának alapfeltétele a 3D
CAD modell, azaz a tervezés alatt álló munkadarab matematikai módszerekkel való
leírása, vizuális megjelenítése, és a modell valóságos térbeli testként való értelmezése.
A tervezés első fázisában még nem kézzelfogható a modell, ez a virtuális prototípus.
A CAD tervezés kimenete egy rendszer-specifikus rajzfájl, amelynek kiterjesztése az
adott szoftvertől függ, pl.: dwg, drw, tif, stb. E fájlok egymással nem kompatibilisek,
általában csak az előállító szoftver különböző verziói tudják azokat beolvasni.
Felmerült egy szabványos rajzfájl-formátum igénye, amellyel a rajzok egyik
rendszerből a másik rendszerbe adatvesztés nélkül átvihetők. Ez az adatátvitel
kulcsszerepet játszik a CAD technikában.
Jelenleg használatos transzfer-formátumok:
- DXF: Drawing-Interchange-Format, a DXF interfész a vektor-orientált tárolású
grafikákat a színekkel együtt ASCII karakterek formájában egy dxf
kiterjesztésű fájlban tárolja, ill. az ilyen adatállománnyal rendelkező
rajzfájt képes értelmezni;
- IGES: Initial Graphics Exchange Specification, tisztán ASCII adatállomány,
geometriai rétegekből, szeletekből áll, több verziója létezik;
- VDA-IS: Verband der Deutschen Automobilindustrie – IGES-Schnittstelle, a
német autóipar számára;
- VDA-FS: Verband der Deutschen Automobilindustrie – Flächenschnittstelle, a
német autóipar számára;
- SET: Standard déchange et de transfer, a francia autóipar számára;
- STEP: Standard for the Exchange of Product Model Data, az ISO által fejlesztett,
ún. globális interfész;
- HPGL: Hewlett Packard Graphics Language, kontúrorientált plotterformátum;
- STL: Stereo Lithography - RP technológiák speciális fájlformátuma, a modelleket
háromszögekből álló hálóval közelíti.
A gyors prototípusgyártó eljárásoknál a modellt általában STL formátumban
továbbítjuk a prototípuskészítő gép vezérlő programjának, amely elvégzi a modell
felszeletelését, majd különböző gyors prototípusgyártó eljárásokkal elkészítjük a
modellt. Ezután meg kell tisztítani a kész darabot, ha szükséges után kell munkálni
(mosás, szárítás, felületi megmunkálások, hőkezelések), és csak ezt követően lehet
felhasználni, például különböző öntési eljárásokhoz.
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2.3. A gyors prototípusgyártás felhasználási területei
A valós prototípusok a mérnöki munka számos részterületén adnak segítséget.
•

A szemléltető modellek alkalmazásának célja a design és a CAD (Computer Aided
Design) modell helyességének ellenőrzése. Tisztán esztétikai szempontok szerint a
termék méretei, arányai és formái ellenőrizhetők már a tervezés legkorábbi
szakaszában is.

•

A

kommunikációs

modellek

megkönnyítik

a

tervezési

folyamatban

az

információáramlást. A vállalaton belüli kommunikációban azok számára kínálnak
előnyöket, akik a tervezési folyamatban nem vesznek közvetlenül részt, a termékről
való döntéseknél viszont osztoznak a felelősségben (pl. marketing szakemberek
[19]). Ugyancsak segítik a prototípusok a szerszámtervezést és a gyártáselőkészítést [31], valamint a vállalat és a vevők közti kommunikációt. Kiállításokon,
piackutatáskor sokkal reálisabb azon érdeklődők véleménye, akik a jövő termékeit
kézbe is vehetik, mint azoké, akik csak rajzok, vagy számítógépes modellek alapján
formálnak véleményt.
•

A funkciós modellek már a termékkel szemben támasztott funkcionális
követelmények ellenőrzését is lehetővé teszik. Alkalmasak például szilárdsági
tulajdonságok ellenőrzésére, vagy szerelhetőségi próbákhoz.

•

A gyártási folyamatokat támogató modellek referenciadarabként szolgálnak további
darabok gyártásához. Ebbe a csoportba tartoznak például az öntési eljárásoknál
felhasználható mesterminták [19], vagy a másolómarásnál, illetve köszörülésnél
felhasználható sablonok.

A prototípusok különféle funkcionális igényeket elégítenek ki. Nem várják el tőlük a
teljes körű azonosságot a végterméknél megkövetelt tulajdonságokkal.
A gyors prototípusgyártó eljárások főleg a jármű- és szerszámgyártásban [18], az
építőiparban, az elektronikában, az egészségügyben [42] és a háztartási gépek
gyártásánál [43, 44] terjedtek el. Egyes eljárások alkalmasak a prototípuskészítéshez
szükséges szerszámok elkészítéséhez is (például rétegelt lemezes kivitelben kivágó,
vagy mélyhúzó szerszámok).
A rétegelt felépítésű prototípusokat és szerszámokat az különbözteti meg egymástól,
hogy

a

munkadarabok

prototípusként

való

alkalmazásakor

méretpontossági,

alakhelyességi és érdességi követelményeket támasztunk velük szemben, a szilárdsági
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tulajdonságok csak másodlagosak. Szerszám(elem)kénti használatukhoz viszont a
szilárdsági tulajdonságok is előtérbe kerülnek.
3. A lézeres szinterelés
3.1. A folyamat leírása
A szelektív lézeres szinterelést (Selective Laser Sintering: SLS) 1987-ben fejlesztették
ki az Egyesült Államokbeli Austin-ban. Az első működő berendezést 1989-ben mutatták
be, majd 1992-ben kezdődött el az értékesítés az USA-ban, 1993-tól pedig Európában.
Az első berendezést továbbfejlesztve később újabb típusok jelentek meg, 1999-től pedig
több gyártó is megjelent saját lézer szinterelő berendezéssel [45].
A lézersugárnak kis bevilágított területre koncentrált energiáját használjuk fel a gyors,
lokális hevítésre [15, 41, 46]. A kiindulási anyag finomszemcsés por (∅ ~5-50 µm)
vagy por keverék. A port vékony rétegenként (pl.: 0,1mm) a munkaasztalra terítjük,
majd lézersugárral szintereljük, vagy összeolvasztjuk a szemcséket (a por anyagától
függően) a létrehozni kívánt rétegkontúr mentén [31, 46, 47]. A kontúr megszilárdítása
után a kontúron belüli mező megszilárdítandó területeit is végig pásztázza a lézersugár,
megfelelően választott átfedés mellett. Egy réteg elkészülte után egy újabb porréteget
terítenek fel [48, 49], majd az eljárást a teljes magasság eléréséig folytatják (3.1. ábra)
[41].

3.1. ábra
Rétegfelépítés lépései a lézeres szinterelés során [45]
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A prototípus alapanyaga por alakú, hőre lágyuló műanyag, öntészeti viasz, fém vagy
kerámia lehet [27, 47, 50]. A porszemcsék egymáshoz kapcsolódásától függően
háromféle eljárást különböztetünk meg:
- Egykomponensű porok szinterelése;
- Több komponensű porok szinterelése;
- Bevonattal rendelkező szemcsék szinterelése.
Ezeket az eljárásokat szemlélteti a 3.2. ábra. Egyik esetben a homogén anyag
szemcséinek a felülete megolvad, és a határfelületükön érintkező részen egymásba
folynak (ez az ún. nyakképződési folyamat), lehűlés után ezzel biztosítva a darab
szilárdságát (3.2./a ábra). Ezt leginkább műanyag poroknál használják.

3.2. ábra
A különböző lézeres szinterelési eljárások során kialakuló kötéstípusok [14]
Az olvadék fázisú lézeres szinterelésnél a szinterelő por két komponens keverékéből áll,
egy kisebb olvadáspontú anyagból (pl. réz, bronz, ón, ólom), és egy vagy több
keményebb, nagyobb olvadáspontú anyagból (pl. szilícium, vas, nikkel). Fókuszált
lézersugárral a kisebb olvadáspontú komponens olvadáspontja fölé hevítik a porréteget,
és a megolvadt anyagrész körbefolyik a másik változatlan állapotú anyag körül (3.2./b
ábra és 3.3. ábra) [15, 51, 52]. Így gyors a folyamat és elhúzódástól mentes,
méretpontos darabok készíthetők [15, 41]. Ezt az irodalomban, a folyamatok leírásánál
közölt információt fenntartásokkal kell kezelni, a hőtágulási együttható hatása és a
porok gyártása során a szemcsékben lévő feszültségek miatt. A folyamat hátránya, hogy
porózus szerkezetet eredményez. A porozitás mértékét egy jó nedvesítő képességű
17

olvadékkal történő átitatással lehet csökkenteni. (Ez az ún. infiltrálás, ami időigényes.)
Főleg fémporoknál alkalmazzák, így nagyszilárdságú, funkciós prototípusok vagy
szerszámbetét készíthető [31].

3.3. ábra
A kétkomponensű por lézeres szinterelésénél lejátszódó folyamatok: a kiinduló anyag
elvi vázlata (balra fent), a két komponens összekeverés előtti pásztázó elektron
mikroszkópi képe (balra lent) és mikroszkópi képe (középen lent), valamint a szinterelt
kötés szerkezete (jobbra fent) és SEM képe (jobbra lent)
A kétlépcsős lézeres szinterelésnél azt használják ki, hogy minden anyag szinterelhető a
műanyagokra jellemző módon, ha előtte az anyag szemcséit vékony műanyag porral
bevonjuk (3.2./c ábra) [47]. Első lépcsőben a szemcséket szinterelve létrehozunk egy
testet, amely kb. 40% műanyag bevonat és 60% szemcsés anyag keverékéből épül fel
[33]. Második lépcsőben, egy kemencében hevítve kiégetjük a műanyagot, és helyét
például bronzzal töltjük fel (itatás) [47]. Előnye, hogy nagy a modellek termikus és
mechanikus terhelhetősége és utólagosan, mechanikus eljárásokkal megmunkálható.
Hátránya, hogy a második lépcső (itatás) idő és energia igénye nagy, továbbá a
hőkezelés hatására zsugorodik a darab. Ezzel az eljárással készítenek szerszámbetéteket
műanyagok fröccsöntéséhez, és kis olvadáspontú fémek nyomásos öntéséhez. Jó
minőségű öntőformát is lehet készíteni öntőhomokból, ha a műanyag réteget az első
lépcső után nem távolítják el.
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Mind a három folyamatnál "szinterelésről" beszélnek annak ellenére, hogy a szemcsék
felülete vagy akár a teljes szemcse megolvad. Ez a szóhasználat már a hagyományos
szinterelési folyamatoknál is megfigyelhető, ugyanis folyékony fázisú "szinterelésnél"
is megolvad az egyik komponens (a hagyományos szinterelési folyamatok részletes
ismertetése a 3.2.1. fejezetben szerepel). Mivel ez a szóhasználat már több évtizede
jelen van mind a magyar, mind a külföldi irodalmakban, a későbbiekben én is a
"szinterelés" kifejezést használom, itt jelezve, hogy ez a szóhasználat a köznyelvben
esetleg módosításra szorulna.
A 3.3. ábrán látható, hogy a kiindulási anyag egy beágyazó és egy szilárd komponens
keveréke. A lézersugár hőenergiáját kihasználva a beágyazó komponens megolvad,
magába foglalva a szilárd komponenst megszilárdul. A kép alján egy beágyazó
anyagnak (réz) és egy szilárd komponensnek (vas) a pásztázó elektron mikroszkópos
képe mellett látható a porok keverékéből szinterelt anyag képe is.
3.1.1. A lézeres szinterelés mechanizmusa, a folyamatot meghatározó tényezők
A lézeres szinterelés eredményességét nagyon sok tényező együttesen befolyásolja.
Ezek hatása eltérő, a legfontosabb tényezőket a 3.4. ábra foglalja össze.

3.4. ábra
A lézer szinterelt kötés kialakulása és a lézeres szinterelést befolyásoló főbb tényezők
[53]
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Lézeres szintereléskor a munkadarab (a porterítést tekintve) függőleges irányú
pontossága és mechanikai szilárdsága erősen függ a porréteg vastagságától és
tömörségétől. Vékony rétegekből a munkadarab pontosabban felépíthető, viszont a
teljes magasság eléréséhez több rétegre lesz szükségünk. Ez az elkészítési időt növeli
meg. A minimális rétegvastagságot a szemcsék átmérője határozza meg. A porréteg
minimális vastagsága nem lehet kisebb, mint a legnagyobb szemcsék mérete, ezért a
felterített porréteg vastagsága ennek 2-3 -szorosa, azaz 50 µm-es maximális szemcse
átmérő esetén 100-150 µm.
A fókuszált lézersugár energiája körhöz közeli keresztmetszetű felületen keresztül jut a
porágyba a lézersugár teljesítmény-eloszlásának megfelelően. A lézersugár átlapolás
következtében vannak olyan részek a porágyban, amelyek többször is találkoznak a
lézersugárral. Ennek köszönhetően a porágy minden részébe a szinterelődéshez
szükséges energia jut. 0,2 mm-es fókuszfolt átmérő és 0,1 mm-es átlapolás esetén
látható a szinterelés folyamatának vázlata a 3.5. ábrán.

3.5. ábra
A lézersugár hatásövezetének átlapolódása a pásztázó mozgás során
Adott beállítás esetén, a két szélsőséges helyzetet figyelembe véve, van olyan pont,
amely felett a lézersugár 0,2 mm-t mozdul el, és van, amely felett 2 * 0,173 mm-t
(= 0,346 mm). A lézersugár mozgása és térbeli eloszlása (Gauss eloszlás) miatt az adott
pont felett a sugár teljesítménye állandóan változik (Pl vonalkázott terület a 3.5. ábrán).
Az elmozdulásból és a pásztázási (szkennelési) sebesség értékéből a hatásidő
[(1) egyenlet], a Pl teljesítményből a bevitt energia [(2) egyenlet] ezek után számítható:
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t=s/v
ahol:

s

a lézersugár elmozdulás (mm)

v

pásztázás sebessége (mm/s)
Elézer = P * t

ahol:

Pl

a lézersugár teljesítménye adott pont feletti síkmetszetben (W)

t

hatásidő (s)

(1)

(2)

A lézersugárral az anyagba bevitt energiának fedeznie kell a szemcsék megolvadásához
szükséges energiát. Egy szemcse megolvadásához szükséges energia:
Eolv = ( cp * ∆T + cm ) * ρ * V
ahol:

cp

fajhő (kJ/kg K)

∆T

olvadáspont eléréséhez szükséges hőmérséklet változás (K)

cm

olvadáshő (kJ/kg)

ρ

sűrűség (kg/dm3)

V

térfogat (dm3)

(3)

3.6. ábra
Kétkomponensű kevert por lézersugaras szinterelésénél a lézersugár energiájának
szétoszlása; a/b = a két komponens keverési aránya; c/a illetve d/b = az "A" illetve a
"B" komponens abszorpciója
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Többkomponensű por esetén a lézersugárral bevitt energia több részre oszlik. Ennek
szemléltetésére állítottam össze a 3.6. ábrát. Minél nagyobb az egyik komponens aránya
(3.6. ábrán: a/b-vel jelölt ág), annál nagyobb mértékben lép kölcsönhatásba a
lézersugárral ez a komponens. Az energia egy része közvetlenül elnyelődik a
szemcsékben (3.6. ábrán: c/d-vel jelölt ág), de a szemcsékről visszaverődő lézersugár
egy része még újra találkozik valamely másik szemcsével, és ennek egy része is még
elnyelődik (3.6. ábrán: szekunder elnyelődés). A porréteg alsóbb részeibe, ahol a
szemcsék nem érintkeznek közvetlenül a lézersugárral, az energia hővezetés útján jut el.
Ha a szemcsébe jutott energia fedezi a megolvadásához szükséges hőt [(3) egyenlet],
akkor az a szemcse megolvad.
Az abszorbeált energiát a lézer teljesítmény, a pásztázási sebesség, a fókuszfolt átmérő,
a rétegvastagság, az elnyelőképesség és a hővezetési tényező [54, 55] befolyásolja. A
hővezetési tényezőt pórusos anyagnál a következő képlet közelíti [56]:
k = (a fém elméleti hővezetése) * (1 - 2 * (porozitás (%) / 100))

(4)

A több komponensű kevert porok lézeres szinterelése során lejátszódó jelenségeket a
hagyományos szinterelés és a lézer-anyag kölcsönhatások ide vonatkozó ismeretein
keresztül mutatom be.
3.2. A szinterelés
A szinterelési folyamatok első leírását már az 1800-as évekből ismerjük [57]. Az 1900as évek elejétől már az iparban is használták, de elterjedésében és a folyamat
továbbfejlesztésében az első és a második világháború hozta meg az áttörést. A
szinterelési folyamatoknak több különböző változata fejlődött ki, a hagyományos
szinterelési folyamaton kívül megjelent a több komponensű porok szinterelése és a
"folyékony fázisú" szinterelés.
3.2.1. A hagyományos szinterelés
A hagyományos szinterelésnél fémport (W, Mo, bronz, ötvözetek) üreges szerszámban
a szükséges alakra sajtolják, majd a kis szilárdságú munkadarabot védőgáz
atmoszférában hőkezelik, amelynek során tömbi anyaggá egyesülnek a szemcsék. Az
alapanyagként használt fémporok szemcseátmérője kb. 1 µm és 3 mm között változhat,
a sajtolási nyomás 100…600 MPa. A hőkezelés hőmérséklete az alapanyag
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olvadáspontjának 66…75 %-a, a hőkezelés időtartama 2…6 óra [58]. Az így kapott
munkadarabok porozitása 1-30 % [57]. A szinterelési folyamatban alapvető szerepet
játszanak a szemcsék felületi rétegében lejátszódó diffúziós folyamatok. Morfológiai
szempontból ez a nyakképződés jelenségében nyilvánul meg.
3.2.1.1. Nyakképződési folyamat
Mint minden önként végbemenő folyamat, így a szinterelés hajtóereje is a rendszer
szabadentalpiájának csökkenése. A termodinamikai hajtóerő elkülönül a tömbi
(szemcsén belüli) és a felületi szabadenergia csökkenése által létrehozott részekre. A
kisméretű szemcsékkel járó nagy fajlagos felület morfológiai metastabilitást jelent, ami
a felülettel arányos. Ennek következménye, hogy a finom szemcseszerkezet gyorsítja a
szinterelt kötés kialakulását [59]. A fajlagos felület nagyságának a szerepe nyilvánul
meg az ún. ékhatásban is: a szemcsék között lévő éles sarok hatására felgyorsul a
szinterelés [58], ugyanis az atomok koordinációs száma lokálisan ott tér el legnagyobb
mértékben az egyensúlyitól.

3.7. ábra
A szemcsék közötti nyakképződés különböző folyamatai [59]
E-C: párolgás-lecsapódás; SD: felületi diffúzió; VD: térfogati diffúzió;
GB: szemcsehatár diffúzió; PF: képlékeny folyás

23

Szinterelésnél az érintkező porszemcsék felületén végbemenő adhéziós, diffúziós,
átkristályosodási folyamatok következtében megnő a részecskék közötti felület,
megnőnek a részecskék közötti kölcsönhatások, és a folyamatok eredményeként megnő
a porszemcsék közötti kötés erőssége [60].
Az anyagáramlásnak két fő módja lehetséges. Az első esetben a szemcsék közötti kötés
felülethez közeli atomok áramlásával jön létre (3.7./a ábra). Nagy hőmérsékleten az
érintkező porszemcsék atomjainak diffúziós sebessége megnő, egyrészt az erősödő
térfogati vakanciamozgás útján a szemcse felülete felé, másrészt a szemcsék felületén,
különösen a nagy felületi szabadenergiával rendelkező csúcsok felől, ahonnan az
atomok kisebb aktiválási energiával tudnak elmozdulni [60]. Ebben az esetben a
szemcsék sugara (R) és köztük lévő távolság jelentősen nem változik. A folyamatok
hatására a két szemcse közt létrejön egy időben vastagodó 2X átmérőjű (3.7./a ábra)
összetartó nyakrész.
Második esetben a nyakképződés a szemcsén belüli anyagrész mozgásával jár együtt, ez
lehet az anyagban maradt feszültségek okozta, térfogat- és szemcsehatár-diffúzió is
(3.7./b ábra). A szemcsék átmérője már nagyobb mértékben változhat, és a távolságuk
csökken (L0 -ról L0-∆L -re).
A nyakképződési folyamat hatékonyságát nagymértékben rontja, ha a szemcsék
felületén oxidréteg található, mert oxidokban nem oldódnak a fémek, és ez gátolja a
diffúziós folyamatokat [59].
3.2.2. Két- vagy többkomponensű fém porok szinterelése
Szinterelés során nem csak egykomponensű porokat használnak, hanem porok
keverékeit is (W-Cu, Al-Fe, Cu-C) Ennek előnye az ötvözetekből készített
egykomponensű porokhoz képest, hogy a szinterelt alapanyag összetétele könnyebben
változtatható, így sokféle szinterelt mikroszerkezetet lehet létrehozni.
A komponensek közötti diffúziós folyamatok lejátszódásához az szükséges, hogy a
komponensek szilárd oldatot képezzenek akár korlátlanul akár korlátozottan, esetleg
intermetalikus vegyületet alkossanak [57, 59].
3.2.3. Folyékony fázisú szinterelés
Ha többkomponensű porok szinterelésekor az egyik komponens megolvad, akkor a
folyamatot folyadék fázisú szinterelésnek hívjuk. A hőkezelés hőmérséklete ebben az
esetben a kisebb olvadáspontú komponens olvadáspontjának 1…1,2-szerese.
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Ennél a szinterelési típusnál a kötés kialakulásában, a diffúziós folyamatokon kívül,
jelentős szerepet játszik a határfelületi energiaviszonyok alakulása (nedvesedés [61],
kapilláris hatás [25, 41, 49, 56]). A folyékony fázisú szinterelődés akkor megy nagyobb
sebességgel végbe, ha a megolvadt komponens nedvesíti a szilárdat [59]. Általánosan
használt anyagpárok: Fe - Cu, Ni-Cu, W - Cu, Co - Cu, W - Ag, Cu - Sn.
3.2.3.1. A nedvesítés
A nedvesítés jelensége a szilárd-folyadék határfelületnek a spontán kialakulása a két
makroszkopikus fázis érintkezésekor [62].
Az olvadékban lévő atomok könnyen változtatják helyzetüket, de a köztük lévő
kohéziós erő elég erős ahhoz, hogy összetartsa őket, és az egymástól való távolságuk
lényegesen ne változzon. Az olvadék belsejében lévő atom homogén környezetben
helyezkedik el, a rá ható erők szimmetrikusak. A felületen elhelyezkedő atom erőtere
aszimmetrikus, amelyet az olvadék felületével kapcsolatba lépő külső test egyenlít ki.
Az olvadék és a szilárd test között létrejön az ún. adhéziós erő, de a kohéziós erő hatása
nem szűnik meg. Ha az adhéziós erő nagyobb, mint a kohéziós erő, akkor beszélünk
nedvesítésről. A két erő hatása nyilvánul meg az ún. nedvesítési szögben (3.8. ábra).
[63]

3.8. ábra
Az adhéziós (Fa) és a kohéziós (Fk) erők szerepe a nedvesítési szög (θ) alakításában

Ugyanezt a jelenséget írja le a felületi feszültségekkel (határfelületi energiákkal) a
Young egyenlet [62, 64].
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(5)

3.9. ábra
A Young egyenlet a különböző anyagok közti felületi feszültség értékkel fejezi ki a
nedvesítést (S: szilárd anyag; L: folyadék; V: gáz; γSL : a szilárd anyag és a folyadék
közti felületi feszültség; γSV : a szilárd anyag és gáz közti felületi feszültség; γLV : a
folyadék és a gáz közti felületi feszültség) [62]
A 3.9. ábrán egy folyadék cseppet (L) látunk egy szilárd anyagon (S). A
folyadékcseppet gáz halmazállapotú anyag (V) veszi körül. A három anyag
kölcsönhatásának eredményeképpen kialakul egy nedvesítési szög (θ). Ha a θ szög
nagyobb, mint 90o, akkor a folyadék rosszul nedvesíti a szilárd anyagot, ha a θ szög
kisebb, mint 90o, akkor a folyadék jól nedvesíti a szilárd anyagot.
A Young egyenlet (5) a nedvesítési szög (jobban mondva a szög koszinuszának)
kiszámításában van segítségünkre. Ahogy a Young egyenletből is látható, három
tényezőnek van abban szerepe hogy a folyadék milyen mértékben nedvesíti a szilárd
anyagot. Ebből is látszik, hogy szintereléskor a védőgáznak (különösen a védőgáz
oxigén tartalmának) nem csak a felületi oxidrétegre van hatása, hanem a nedvesítési
folyamatokra is.
3.3. A lézersugár és a por alapanyag kölcsönhatása
3.3.1. A lézersugár és egy szemcse közötti folyamatok
Ha a lézersugár kölcsönhatásba lép valamilyen anyaggal, akkor a kölcsönhatás alapján
beszélhetünk elnyelődésről, visszaverődésről illetve áteresztésről (3.10. ábra). Adott
anyagnál ezek mértéke különböző lehet, de összegük mindig 100% [(6.) egyenlet].
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3.10. ábra
Egy szemcse és a lézersugár kölcsönhatása [65]
E + V + A = 100%
ahol:

E

az elnyelődés mértéke

V

a visszaverődés mértéke

A

az áteresztés mértéke

(6)

A kölcsönhatások egymáshoz viszonyított mértékét a porszemcse (anyag, hőmérséklet,
méret) és a lézersugár hullámhossza határozza meg.
3.3.1.1. A lézersugár és a műanyag szemcse kölcsönhatása
A vizsgálatainknál fontos CO2 lézersugár hullámhosszán (10,6 µm) a műanyag
szemcsék elhanyagolható mértékben verik vissza a lézersugarat, ezért a (6) egyenlet a
következő alakra egyszerűsödik:
E + A ≈ 100%

(7)

3.3.1.2. A lézersugár és a fém szemcse kölcsönhatása
Az elektromágneses sugárzás infravörös hullámhossz tartományban a fémszemcsék
áteresztőképessége elhanyagolható, viszont szerepet játszik a visszaverődés és az
elnyelődés. A (6) egyenlet ennek megfelelően újra egyszerűsíthető:
E1 + V1 ≈ 100%

(8)

A hagyományos szinterelés folyamatánál már említettem, hogy a felületi oxidréteg
gátolja a fématomok diffúzióját, ezért nagy oxidációs hajlamú porok esetén a szinterelés
előtt redukáló közegben oxidmentesítik a szemcsék felületét. Mivel a szemcsék
felületén található oxidréteg növeli a lézersugár elnyelődését [66], ezért lézeres
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szintereléskor olyan oxidmentesítő anyagot választanak, ami a szemcsék olvadási
hőmérsékletén aktiválódik és fejti ki hatását.
3.3.1.3. A lézersugár és a műanyaggal bevont szemcse kölcsönhatása
Ha egy kis abszorpcióval rendelkező anyagot lézersugárral kívánnak megmunkálni,
akkor ennek egyik lehetséges módja, hogy a szemcse felületére műanyag réteget
visznek fel. Ezzel a szemcse a műanyagokra jellemző módon lesz szinterelhető, de az
áteresztő képesség elhanyagolható lesz. A műanyagréteg miatt a szemcséről történő
visszaverődés is csökken. A műanyag szemcsékre jellemző (7) egyenlet módosul:
E2 + V2 ≈ 100%, ahol E1 ≠ E2 és V1 ≠ V2

(9)

3.3.2. A lézersugár és egy por réteg közötti kölcsönhatás
Porok lézersugaras megmunkálásánál az alapanyag elnyelő képessége nagyobb, mint
ugyanarra a tömör anyagra megadott érték. A porszemcsék felületéről visszaverődő
lézersugár egy része, a tükröződési tulajdonságoknak megfelelően, újra találkozik a
porréteg egy másik szemcséjével, és ott újra elnyelődés-visszaverődés játszódik le
(3.11. ábra). Ezért a pornak látszólag megnő a relatív elnyelő képessége, ennek
következtében olyan anyagok is alkalmassá válnak lézeres megmunkálásra, amelyek
tömör állapotban nem vagy csak nehezen megmunkálhatók.

3.11. ábra
A lézersugár elnyelődési és visszaverődési mechanizmusa szemcsékből álló rétegben
[67]
3.3.2.1. A lézersugár és többkomponensű fémporok közötti kölcsönhatás
Többkomponensű porok lézeres megmunkálásakor a különböző komponensek együttes
tulajdonsága határozza meg a lézer-anyag kölcsönhatást. A komponensek elnyelő és
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visszaverő képessége különbözik egymástól, ennek megfelelően a következőképpen
módosul a (6) egyenlet:
E1 + V1 + E2 + V2 + … + En + Vn = 100%
ahol:

n

(10)

a komponensek száma

Folyékony fázisú szinterelésnél az egyik komponens megolvad, ezért a folyamat közben
is változik a visszaverődés mértéke. A kiindulási por alapanyag nagyobb elnyelődési
mértéke a szemcsék megolvadásával csökken, ugyanis a lézersugár-anyag kölcsönhatási
felületének csökkenésével a szekunder elnyelődés (3.11. ábra) aránya is csökken. A
folyamat időbeli változását mutatja a 3.12. ábra, amely szerint a szemcsék megolvadása
0,1 másodperc után kezdődik el. Ezután az abszorpció jelentősen, majdnem 10%-kal
csökken, mivel az olvadék egyenletes réteget képez a felterített porréteg felett. Az
abszorpció az olvadék mennyiségének növekedésével újabb 10%-kal csökken. Ez a
csökkenés két hatás eredménye, ugyanis ismert, hogy az elnyelődés függ az anyag
hőmérsékletétől is.

3.12. ábra
A porszemcsék megolvadásának hatása az abszorpcióra [65]
Azonos hullámhosszú lézersugarat különböző anyagok eltérő mértékben nyelnek el, a
legjellemzőbb lézer típusokra és néhány fémre az elnyelődési értékeket a 3.13. ábra
foglalja össze.
Többkomponensű porok lézeres szinterelésnél a komponensek megolvadási sorrendjét
nem csak a komponensek olvadáspontja befolyásolja. Ha a magasabb olvadáspontú
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komponensben a nagyobb abszorpció miatt több energia nyelődik el, akkor hamarabb
felmelegszik és megolvad, de ezek mellett szerepet játszik még a hővezetési
tulajdonságok alakulása is. Lézeres szintereléshez általában CO2 lézert [33, 41, 68],
illetve Nd:YAG lézert használnak.

3.13. ábra
Néhány fém elnyelő képessége a hullámhossz függvényében [14]
A lézeres szintereléshez általánosan használt Fe-Cu, Fe-Sn és Cu-Sn összetételű porok
nedvesítési és a szilárdsági tulajdonságait figyelembe véve az Fe-Cu porok bizonyultak
a legelőnyösebbnek [56]. Problémát okoz, hogy a Fe-Cu rendszernél azonos
körülmények között (azonos szemcseméret, szemcse alak stb.) a lézersugár hatására a
Fe szemcsék olvadnak meg előbb, mint a Cu szemcsék, mert előbbieknek nagyobb az
abszorpciójuk. A szinterelt anyag szilárdsága miatt viszont ennek az ellenkezője lenne
kívánatos.

A

folyamatok

matematikai

modellezésével

(reflexió,

abszorpció,

szemcseméret, réteg felépítés) megállapítható, hogy a kisebb átmérőjű szemcsék
hamarabb olvadnak meg. Így a Cu szemcsék átmérőjének csökkentésével elérhető, hogy
ezek olvadjanak meg hamarabb. A modell számítások igazolására végzett kísérletek
során 50 µm-es Fe és Cu szemcseátmérőjű porokat használtak. A réz szemcsék
átmérőjét csökkentve 10 µm-es átmérőtől lefelé, hamarabb olvadtak meg, mint a
változatlan méretű Fe szemcsék. A modell számítások alapján az is megállapítható,
hogy a lézersugár csak a felső két réteget éri el közvetlenül vagy a visszaverődött
lézersugár által. Az alsóbb rétegekben a kötés a hővezetés és a kapilláris hatás miatt jön
létre [15, 56]. Más szerző [69] ezt a szinterelődési mélységet a fókuszfolt átmérő
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függvényében adja meg: 0,4 mm-es lézer foltátmérőnél, a szinterelődés mélysége
0,5-0,7 mm.
Szinterelés során a felterített por hővezetése oldalirányban rosszabb, mint függőlegesen
a már szinterelt anyag irányába [67], ez a hatásgyengülés a lézersugár átlapoló
mozgatásával részben kompenzálható.
3.4. A lézer szinterelt anyag tulajdonságai
Nagy szilárdságú lézer szinterelt munkadarabok gyártásához jellemzően nikkel-bronz
[27, 51, 70], vagy acél-bronz [70-72] alapú porkeveréket használnak.
Az egyik iparilag is gyakran használt fémpor keverék vas, nikkel és foszforbronz
összetételű. A vastartalom biztosítja a szinterelt anyag mechanikai szilárdságát, mert a
nikkel-bronz keverékből készült munkadarabok szilárdsági tulajdonságai korlátozottak
[73]. A szinterelés hőmérsékletén a vaspor oxidációs hajlama nagy, ezért védeni kell az
oxidációtól. A foszforbronz alkalmazásának előnye, hogy a foszfor a szinterelés
hőmérsékletén a dezoxidens szerepét tölti be: eltávolítja a szemcsék felületéről az oxid
réteget, és megakadályozza a vasszemcsék oxidációját [26, 74, 75], az irodalomból
ennek mechanizmusa nem derült ki. A foszforbronz hatására a vas tartalmú keverék
atmoszférikus körülmények között is szinterelhető [76]. A foszforbronz további előnye,
hogy javítja a rendszer nedvesítő képességét [61] azáltal, hogy csökkenti az olvadék
felületi feszültségét [26]. Mivel a bronzok közül ez nedvesíti legjobban a nikkelt [74],
és a foszforbronz olvadáspontja kisebb a réz olvadáspontjánál, ezért a szinterelés
folyamata felgyorsul. A nikkel növeli a szinterelt anyag szívósságát és növeli a
munkadarab kopásállóságát [77, 78, 79]. A vas-réz alapkeverékhez nikkel port adagolva
csökkenthető a zsugorodás és növelhető a méretpontosság [80].
A lézer szinterelt modellek potenciális szerszámelemekként is tekinthetők, amelyeket
műanyag fröccsöntő szerszámbetéteként a fröccsöntési technológiából származó
terhelések érnek. Ezért a követelményeket ebből a szempontból is célszerű
megvizsgálni. A lézer szinterelt fröccsöntő szerszámbetétek esetén a fröccsöntés
paramétereiről csak annyi ismert, hogy minden hőre lágyuló műanyag (egészen az
üvegszál töltésű poliamidokig) ugyanazokkal a paraméterekkel fröccsönthető, mint
hagyományos szerszámnál [69]. Ismerve a két szerszámkészítő eljárás között a
különbséget, ennek a kijelentésnek a pontosabb vizsgálata szükséges. 30%-os üvegszál
töltésű műanyagból készült fröccsöntött munkadarab gyártásfolyamatával Anton [81]
foglalkozott részletesebben. Lézer szintereléssel vas alapú porból (pontosabb összetételt
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nem közöl) készített szerszámbetétet. A fröccsöntő szerszámok tervezéséhez
alapadatokat ad meg (sűrűség, hővezetés, hőtágulás, folyáshatár, szakítószilárdság,
keménység). A szilárdsági értékek eléréséhez szükséges lézer szinterelési paramétereket
és összefüggéseket nem közöl.
Witt és Brei [82] megadja a szinterelési paraméterek értékekeit (hőmérséklet,
teljesítmény, rétegvastagság, pásztázási sebesség), de a használt por összetétele nem
ismert, és a munkadarab tulajdonságaiból csak néhányat közöl (hővezetés,
szakítószilárdság, hegeszthetőség).
Vas-bronz bázisú porkeverékből szinterelt szerszámelem mechanikai tulajdonságaira
ÓDonnchadba és Nyrhilä egymástól függetlenül a következő értékeket közlik:
RP0,2 = 305 MPa-tól [71] 500 MPa-ig [41]
Hővezető képesség = 56 W/mK [71]
Keménység = 79 HRB-tól [71] 220 HRB-ig [41]
Minimális porozitás = 5 % [41]
3.5. A lézer szinterelt munkadarabok alkalmazási területei
A lézer szinterelt fém darabok alkalmazási területe nagyon széles. Készülhetnek belőle
szemléltető modellek, áramlási vizsgálatokhoz modelldarabok, sőt szerszámelemek is.
Többkomponensű porok szinterelésével fémes jellegű funkcionális szerszám(betét)ek is
készíthetők [22]. Ezeket szilárdsági tulajdonságaik alapján műanyag alkatrészek kis
szériaszámú fröccsöntéséhez is fel lehet használni [33, 41, 54, 67, 71, 72, 81, 82-85],
akár utómegmunkálás nélkül [45, 86]. Néhány alkalmazási példa a 3.14. ábrán szerepel.

3.14. ábra
Egy lézer szinterelt modell (balra fent) és a végleges munkadarab (balra lent) [23],
valamint egy fröccsöntő szerszám két lézer szinterelt szerszámfele (jobbra fent) és a
szerszámban fröccsöntött munkadarab (jobbra lent)[88]
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Ezek a szerszámbetétek a hagyományos szerszámkészítő eljárásokhoz képest
gyorsabban készülnek el, viszont az SLS technológia jellemzői miatt csak néhány száz
darabos sorozat gyártására alkalmasak [70, 72, 87]. A gyors prototípusok
alkalmazásakor viszont éppen a gyorsaság az elsődleges cél.
A lézer szinterelt prototípusok alkalmazását egy gépjármű oldalsó tüköregységének
elkészítésén keresztül mutatom be.
Rendelkezésre áll a szükséges 3D-s CAD modell. A külső ház műanyagból készül, a
tükör mozgató mechanizmusa pedig valamilyen fémből. Ebben az esetben a ház
modelljéről lézeres szintereléssel elkészíthető a fröccsöntő szerszám betétje. Ezután
több darabot készíthetünk a véglegessel megegyező anyagból. A mozgatómechanizmus
CAD modelljéből, szintén az SLS technológiával, az egyes alkotórészek előállíthatók.
A kész, fröccsöntött házon szilárdsági ellenőrzés végezhető. Megvizsgálhatjuk
•

a felfogató pontok merevségét;

•

a külső ház szilárdságát (külső test milyen nagyságú erőbehatására törik el);

•

milyen dinamikus erőhatárig hajlik be, és milyen határ felett törik el;

•

szélcsatornában áramlástani szempontból.

Mivel egymás után viszonylag több darab gyártható a házból, ezek a vizsgálatok különkülön is elvégezhetők, egymástól időben és térben függetlenül (pl. szilárdsági mérés
saját laborban, szélcsatornás mérések akár másik városban egy kutatóintézetnél). A
közelítőleg azonos gyártott darabok lehetővé teszik a mérések reprodukcióját, illetve
más-más paraméterrel történő elvégzését. Hagyományos gyártás esetén, amikor csak
egy prototípus állt rendelkezésre, a mérések időben egymás után következhettek.
Roncsolásos vizsgálat esetén ismétlésre nem volt lehetőség.
A lézer szinterelt mozgató mechanizmust beépíthetjük a fröccsöntött házba,
ellenőrizhetjük működését, majd elkezdhetjük az összeszerelési lépések betanítását a
gyártósoron dolgozók számára.
A fenti példa szemlélteti, hogy a gyors prototípusgyártással már a gyártás megkezdése
előtt elvégezhető a komplett méretezési és hibafeltárási folyamat. Az összeszereléshez
szükséges lépések betanításával a hibaszám csökken, a gyártás-előkészítés gyorsul.
Lézer szinterelt munkadarabok előbb említett felhasználásához feltétlenül szükséges a
statikus és dinamikus tulajdonságok ismerete is [85, 86].
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4. Tribológiai viszonyok elemzése
A fémporból lézer szinterelt darabok felhasználásuk során gyakran kerülhetnek
kapcsolatba műanyag alkatrészekkel. Ezek a műanyag alkatrészek lehetnek fröccsöntött
darabok, de készülhetnek gyors prototípusgyártással is (szinterelés, huzalfelrakás). Ha a
lézer szinterelt darab és a vele kapcsolatban álló műanyag alkatrész üzemszerűen
egymáshoz képest elmozdul, akkor az alkatrészek élettartama is fontos kérdés.
A gépiparban előszeretettel használják a poliamidokat, mert a mechanikai
tulajdonságaik kedvezőek: nagy a mechanikai szilárdságuk, merevségük, keménységük,
szívósságuk, kifáradási határuk, jó a csúszási és siklási tulajdonságuk [89, 90, 91].
Főleg a jármű- és a gépiparban [92], de a gyors prototípusgyártás területein is ez az
egyik gyakran használt hőre lágyuló műanyag, például lézeres szinterelésnél és
huzalfelrakásnál. A lézer szinterelt fém alkatrészek (funkcionális modellek) a
beépítésnél ezzel a műanyaggal is kapcsolatba kerülhetnek.
A műanyagok tulajdonsága erősen függ a felhasználás hőmérsékletétől, felhasználásuk
a fémekhez viszonyítva kis hőmérséklet tartományban lehetséges. A műanyagok
hőállóságát az üvegesedési hőmérséklet határolja. E felett az amorf műanyagok
elvesztik szilárdságuk jelentős részét, és képlékennyé válnak. A részlegesen kristályos
műanyagok, mint a poliamid, az üvegesedési hőmérsékletig ridegek, felette a kristályos
fázis olvadáspontjáig egy lágyabb állapot jellemző rájuk (4.1. ábra) [90, 91].

4.1. ábra
Amorf és részlegesen kristályos polimerek mechanikai szilárdsága a hőmérséklet
függvényében (Tg : üvegesedési hőmérséklet, Th : terhelhetőségi határhőmérséklet) [90]
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Poliamidok esetében a nagy hőmérséklet és a levegő oxigéntartalma kémiai bomlást is
okozhat, de általában a fizikai elváltozások vezetnek a tönkremenetelhez [90]. Erősítő
adalékokkal a szilárdsági értékek növelhetőek (4.1. ábra).
Az elméleti görbéket kiegészítve a gyártók megadnak még jellegzetes határokat a
görbén, amelyek a gyakorlati felhasználást segítik elő. Az üvegesedési hőmérséklet
feletti lágyabb szakaszban a műanyagok még tovább terhelhetők, de a terhelő erő
nagyságát már a terhelés időtartama is befolyásolja ebben a szakaszban. Annak alapján,
hogy egy adott terhelést a műanyag meddig visel el, megadnak tartós és rövid idejű
terhelhetőségi (használhatósági) határhőmérsékletet [89]. Ebben az esetben meg kell
adni, hogy milyen terhelésre és milyen időtartamra vonatkoznak ezek az értékek.
A fontosabb poliamid típusok néhány jellemző tulajdonsága a 4.1. táblázatban látható
(bővebb információ a tulajdonságokról az 1. számú mellékletben).
4.1. táblázat
A főbb poliamid típusok és azok tulajdonságai [89]
6
CH2/CONH arány
5*
Olvadáspont (oC)
220
Telítődési nedvesség felvétel 23 oC9
os vízben (%)
* PA6 és PA66 esetén eltérő a lánc felépítése

Poliamid típusok
66
11
5*
10
255
185
8

1,9

12
11
175
1,5

Forrás: Kalácska G.

A poliamid szerkezete miatt nagy mennyiségű vizet képes felvenni a környezetéből. A
felvett

víz

mennyisége

jelentősen

megváltoztatja

az

alapanyag

mechanikai

tulajdonságait, és méretváltozást is előidéz [92]. A szilárdsági tulajdonságok
változásáról a víztartalom függvényében a 2. - 4. számú mellékletekben találhatók
diagramok.
A műanyagok tulajdonságainak javítására egyre gyakrabban használnak szálerősítést
[93]. Ez nagymértékben befolyásolja az anyag tribológiai tulajdonságait, mint például a
koptató hatás, a súrlódási tényező és az alakító szerszámon belüli áramlási viszonyok
[93]. A fröccsöntéshez használt szerszámok, illetve szerszámbetétek tervezéséhez ezek
ismeretére is szükségünk van.
Fröccsöntésnél az alakadó szerszám formáján kívül fontosak annak felületi
egyenlőtlenségei, illetve súrlódási-kopási viszonyai a benne áramló anyaggal
kölcsönhatásban. Ez különösen igaz, ha lézer szinterelt szerszámelemet használunk.
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Az előbb említettek, és a szerszámok illetve munkadarabok élettartam növelése miatt
fontos a tribológiai jelenségek vizsgálata a lézer szinterelt fém munkadarabok és a
műanyagok között.
4.1. Tribológiai alapfogalmak
A tribológia az egymással (kenőanyaggal vagy a nélkül) kapcsolódó testek
kölcsönhatásával foglalkozik. Ennek során a testek egymáshoz képest elmozdulnak,
vagy a felületi kapcsolatukkal éppen ezt az elmozdulást gátolják. A vizsgálatok
értékeléséhez és a folyamatok megértéséhez több tudományterület komplex ismerete
szükséges, mert ezek együttesen határozzák meg a tribológiai folyamatokat (4.2. ábra).

4.2. ábra
A tribológiát befolyásoló tudományágak kapcsolatrendszere [95]
A tribológiai kutatások irányzatai:
•

a súrlódás minimálisra csökkentése, a mozgató mechanizmusok veszteségének
minimalizálása;

•

a súrlódás maximálisra növelése, azaz a rögzített kötések elmozdulásának
megakadályozása;

•

a súrlódás átmenetének szabályozása a minimális értékről a maximális értékre a
fékek és tengelykapcsolók működtetésénél.

A tribológiai rendszer alapelemei: a koptatott darab, a koptató ellendarab, a köztük lévő
(kenő)anyag és az ezeket körülvevő környezet. A súrlódás az egymással érintkező
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anyagfelületek elmozdulással szemben kifejtett ellenállása [94]. Ez abban az esetben is
igaz, ha különböző halmazállapotú anyagok kerülnek egymással kapcsolatba.
A súrlódás helye szerint ismerünk [14]:
•

külső súrlódást, amikor a mechanikai tulajdonságok pozitív gradiensűek, azaz a
nyírószilárdság nő a test belseje felé, az elmozdulás, a súrlódás a test felületén
következik be;

•

belső súrlódást, amikor a mechanikai tulajdonságok a test belseje felé
csökkennek, ezért az elmozdulás a test belsejében megy végbe.

A külső súrlódást a felület tulajdonságai, a belső súrlódást az anyag térfogatos jellemzői
határozzák meg.
A kenőanyag mennyisége alapján négy súrlódási csoportot különböztetünk meg:
•

szárazsúrlódás esetén a két anyag között nincs külön kenőanyag;

•

határsúrlódásnál a két anyag felületén vékony réteg jön létre, ami lehet oxidréteg
vagy egy feltapadt film réteg;

•

Vegyes súrlódás esetén a kenőanyag hatására a két anyag közötti külső
súrlódásból átmegy a kenőanyagon belüli belső súrlódásba, de még mindkettő
jelen van;

•

Tiszta (folyadék) súrlódás, amikor már csak a kenőanyag belső súrlódása hat. A
kenőanyag lehet szilárd, folyékony illetve gáz halmazállapotú is.

Azt, hogy egy test milyen nagyságú ellenállást fejt ki az elmozdulással szemben, a
súrlódási erő fejezi ki. A súrlódási erő viszonyát a felületre merőleges normális irányú
erőhöz a súrlódási tényező (µ) adja.
Amikor két test elmozdul egymáshoz képest, akkor nem kívánatos anyagleválás, kopás
(tömeg, illetve térfogatvesztés) következik be. Az időegység alatt fellépő kopás, a kopás
sebessége. Mind a súrlódási tényezőről, mind a kopás sebességéről ismert, hogy nem
állandó értékek, hanem külső tényezők befolyásolhatják őket. A kutatások fő célja e
tényezők vizsgálata.
A legtöbbször elemzett tulajdonságok a súrlódási tényező és a kopás sebessége [92]. Az
ezeket befolyásoló tényezők: a terhelés, a relatív csúszási sebesség (koptatási sebesség),
a hőmérséklet, a környező közeg és az érintkező felületek geometriája, érdessége,
keménysége [89, 92, 96].
Szilárd testek súrlódása esetén a súrlódási erőt gyakorlatilag két hatás összege hozza
létre (8): az adhéziós kapcsolatok által kifejtett hatás, és a deformációs hatás [14].
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FS = FSA + FSD
ahol:

FS

(8)

súrlódási erő

FSA adhéziós kapcsolatok által kifejtett erő
FSD deformációs hatás
Az adhéziós összetevő az érintkezési felülettel, a deformációs összetevő az érdesség
csúcsok benyomódásának mértékével arányos [89].
Az FSA súrlódási erőt a két felület közötti adhéziós erő határozza meg, vagyis a felület
molekuláinak kölcsönhatása az érintkezési felületeken. Ezt a kölcsönhatást elsősorban a
van der Waals-erők hozzák létre. Ionos, kovalens vagy fémes kötés kialakulásának kicsi
a valószínűsége a felületen lévő oxid- és abszorbeált filmrétegek miatt. Meghatározó
tényező lehet a hidrogénkötés a felületen, pl. fémek és műanyagok súrlódásakor. A
molekulák közötti vonzás hatósugara néhány tized mikrométer. A kémiai kötéseké
0,1 nm nagyságrendű. Kémiai kötés kialakulása kopás szempontjából nem kívánatos
[14].
A kiálló csúcsok kölcsönös behatolása a felületbe az elmozdulás során a felületek
alakváltozását okozza. Az FSD súrlódási erő azzal az energiával hozható összefüggésbe,
ami szükséges a felületi érdességek rugalmas és képlékeny alakításához. Az érdességek
kis behatolása rugalmas, mélyebb behatolása már képlékeny alakváltozást és
mikroforgácsolást okoz.
Azonos anyagpárok esetén (pl.: műanyag - műanyag) az adhéziós kapcsolat erőssége
igen nagy lehet, ami megnöveli a súrlódási tényezőt. A súrlódási tényező értéke akár
egynél nagyobb érték is lehet. A műanyagokat fémekkel párosítva is erős adhéziós
kapcsolat jöhet létre. A kopás szempontjából kedvező lehet, ha a fém felületén vékony
összefüggő műanyag réteg alakul ki, de a súrlódási tényezőt megnöveli, mert a fémműanyag pár helyett műanyag-műanyag pár csúszik egymáson [89], ezért ennek a
kérdésnek a szélesebb körű tárgyalása szükséges.
4.2. Tribológiai viszonyok műanyagok és fémek között
A tribológiai tulajdonságokat (súrlódási tényező, kopási sebesség) számos külső
tényező együttes hatása befolyásolja:
• a koptató és a koptatott anyag összetétele (acél, bronz, alumínium, műanyag, stb…)
• a koptató és a koptatott anyag belső szerkezete (tömör, porózus, szálerősítésű, stb…)
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• a koptató és a koptatott anyag párosítása (fém-fém, műanyag-fém, műanyag-műanyag,
stb…)
Egy műanyag alkatrész és egy fém alkatrész között a kopási jelenségek a súrlódási
folyamat kezdetén a két alkatrész érintkezési felületén jelentkeznek. Ha a nagy adhéziós
erő miatt a fém alkatrész felületén vékony műanyag réteg jön létre, akkor a súrlódás
átalakul, külső súrlódásból belső súrlódás lesz. A súrlódási jelenségek eltolódnak a fém
felületéről a felrakódott műanyag réteg felületére, és a kapcsolat átalakul a műanyag
határfelületére jellemző nyírásra (4.3. ábra).

4.3. ábra
A kopás fellépésének a helye műanyag és fém érintkező alkatrészek esetén külső
súrlódásnál (a), és felrakódott műanyag réteg esetén belső súrlódásnál (b)
A felrakódott réteg esetén mért súrlódási értékeket (súrlódási tényező, kopás) a
műanyag-fém súrlódópárhoz tartozóként tüntetik fel.
A műanyagok szilársági jellemzői jelentős mértékben változnak a hőmérséklet
függvényében.

A

súrlódási

tényező

a

hőmérséklet

növelésével

(tömör)acél

súrlódópárnál poliamid és polioximetilén esetén nő, polietilén és poliimid esetén pedig
csökken [97] (4.4. ábra).

4.4. ábra
A műanyagok súrlódási tényezőjének és kopásának a változása a súrlódó felület
hőmérsékletének függvényében [97]
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4.5. ábra
Különböző műanyagok súrlódási tényezője változó terhelésnél
(koptatási sebesség 1,0 m/s) [98]
Az igénybevételek változására is eltérően reagálhatnak a különböző típusú műanyagok.
Van olyan műanyag, amelynek jelentősen megváltozik a súrlódási tényezője a terhelés
változására és van olyan, amelynél ez a változás nem jelentős (4.5. ábra). A koptatási
sebesség változásánál is hasonló jelenség figyelhető meg. Van olyan műanyag,
amelynek jelentősen változik a súrlódási tényezője, és van, amelynek nem (4.6. ábra)
[98].

4.6. ábra
Különböző műanyagok súrlódási tényezője változó koptatási sebességnél
(terhelés 0,7 MPa) [98]
Érdekes jelenség, hogy a terhelés függvényében hogyan változik a kopás mértéke. Az
várható, hogy a terhelés növekedésével a kopás mértéke is növekedik, de ez érdekes
módon néhány műanyagnál nem így van. A 4.7. ábrán látható olyan műanyag,
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amelynek csökken a kopása, és van olyan műanyag, amelynek jelentősen nem változik
ez a tulajdonsága.

4.7. ábra
Különböző műanyagok kopása változó terhelésnél
(koptatási sebesség 1,0 m/s) [98]

4.8. ábra
Különböző műanyagok súrlódási tényezőjének a változása a koptatási folyamat során
[98]
Műanyagok súrlódási tényezőjének megadásánál ismert az a jelenség, hogy a kopási
folyamat során a súrlódási tényező jelentősen változik (4.8. ábra). Ennek oka, az erős
műanyag-fém adhéziós kapcsolat esetén, a koptató ellendarabon felrakódó vékony
műanyag réteg [92, 99], ami a műanyag-acél súrlódási kapcsolatot műanyag-műanyag

41

súrlódási kapcsolat irányába módosítja. A súrlódási tulajdonságok a feltapadt rétegtől
függnek. A felrakódott réteg jelentősen csökkenti a kopás mértékét [99]. A súrlódási
tényező értékének magadásakor mindig az állandósult szakaszon mért értéket vesszük
figyelembe.
Az 4.8. ábrán megfigyelhető, hogy a koptatóvizsgálat elején a súrlódási tényező értéke
gyorsan növekszik. A növekedés a műanyag típusától függ. Ez azzal magyarázható,
hogy ebben a szakaszban jön létre a műanyag tapadásából származó vékony réteg az
ellendarabon [99].
A felületi érdesség súrlódási erőre gyakorolt hatásáról megállapítható, hogy műanyagacél súrlódópár esetén minimuma van. Ez annak a következménye, hogy a túl finom
felület az adhéziós komponenst növeli meg, a túl nagy érdesség pedig a deformációs
hatást [89].
Mivel a különböző műanyagok tulajdonsága jelentősen eltér egymástól, a vizsgálati
eredmények értékelésénél egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az értékek mely anyagra
vonatkoznak.
4.2.1. Tribológiai viszonyok PA66 és acél között
A poliamid azok közé a műanyagok közé tartozik, melyek nagy adhéziós munkával
tapadnak az acél felületéhez [92], ezért súrlódás közben vékony réteget képeznek az
acél felületén.
A poliamid 66 súrlódási tényezője nagymértékben függ a terhelő erőtől (4.5. ábra), a
koptatás sebességétől (4.6. ábra) és a koptatott felület hőmérsékletétől [98]. Minél
nagyobb a koptatás sebessége, annál több súrlódási hő keletkezik, amely a műanyag
lágyulásához, ezen keresztül pedig a súrlódási tényező növekedéséhez vezet [98]. A
VDMA műszaki műanyagokról szóló könyvében [100] viszont ezzel ellentétes
megállapítás szerepel. A poliamid 66 súrlódási tényezője acél (X210CR12) súrlódó pár
esetén a hőmérséklet növelésével csökken. Különböző terheléseknél, és koptatási
sebességeknél végzett méréseknél is azonos eredményre jutottak.
A terhelő erő hatásáról a vélemények nem térnek el, általános megállapítás, hogy a
terhelő erő növekedésével a súrlódási tényező csökken, de a súrlódási tényező értékét
eltérően állapítják meg a szerzők [98, 100, 101].
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4.3. Tribológiai viszonyok szálerősítésű műanyag és fém súrlódópár esetén
A szilárdság növelése, és a kopás csökkentése érdekében egyre gyakrabban használnak
erősített, illetve töltött anyagokat (kompozitokat). A leggyakrabban szén- ill. üvegszálat
használnak műanyagok erősítésére. A szénszál a tribológiai jellemzőkre kedvezőbben
hat [97], viszont az üvegszál olcsóbb, ezért az iparban az üvegszál erősítésű anyagok
terjedtek el nagyobb mértékben.
A szálerősítésű műanyagok kopása különbözik a szálerősítés nélküli műanyagétól [98].
A koptatás során töredezett üvegszál darabok kerülhetnek a műanyag felületére. Ha
ezeket az üvegszál darabokat nem fedi műanyag réteg, akkor abrazív hatásuk miatt
megnövelhetik a kopást a koptató ellendarabon [99]. Az üvegszál gyártása is hatással
van a koptatási tulajdonságokra. Az üvegszál végei lehetnek vágottak vagy törtek. A
töredezett végnek nagyobb a koptató hatása.
Tömör acél és üvegszállal töltött poliamid (PA66 GF30) vizsgálatánál megállapították,
hogy a súrlódási tényező a terhelés, a koptatási sebesség és a hőmérséklet
növekedésével csökken [100]. A kopás mértékéről PA66 GF30 és acél párosítás esetén
nincs adat.
5. Irodalmi eredmények összefoglalása
A tudományos közlemények értékelése alapján megállapítható, hogy a lézeres
szinterelés korszerű, speciális igényeket kielégítő gyors prototípusgyártó technológia.
Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva alkalmazásának további bővülése várható. Ez
a lézeres szinterelés alapjelenségeinek jobb megismerését, kutatását és az összefüggések
feltárását teszi szükségessé.
A lézer szinterelt kötés létrejöttét több tényező együttesen befolyásolja. E tényezőket
még egyetlen általam ismert közleményben sem foglalták össze, kapcsolatrendszerüket
hiányosan tárták fel, hatás erősségük alapján nem emelték ki a fontosabbakat. A
hiányosságok miatt csak következtetni lehet a lejátszódó folyamatokra, a hagyományos
szinterelésnél és a lézersugár-por alapanyag kölcsönhatásánál leírt jelenségekből.
A lézer szinterelt munkadarabok használhatók szemléltető modellként, és készíthető
belőlük olyan funkcionális prototípus is, amely beépítésre és próbaműködtetésre
alkalmas. Szemléltető modelleknél a geometriai tulajdonságok a fontosak, funkcionális
használatkor a szilárdsági tulajdonságok kerülnek előtérbe. Több szerző is említi, hogy
a pásztázási sebesség, az átlapolás, a rétegvastagság és a lézersugár teljesítménye
hogyan befolyásolja a szemcsék között létrejött kötést és ezen keresztül a modell
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geometriai pontosságát, de a gyártási paraméterek mechanikai tulajdonságokra történő
optimalizálásáról nem foglal állást.
Az irodalmi összefoglaló alapján a lézeres szintereléshez egyik legjobban ajánlott anyag
a Fe-Ni-Cu(P) fémporkeverék. Ennek ellenére nincs adat a megmunkáláshoz használt
paraméterekről és azok optimalizált értékéről. Erre csak következtetni tudunk más
kutatók vas, réz és nikkel porokkal végzett vizsgálataiból.
A lézer szinterelt munkadarabok funkcionális alkalmazásakor fontos, hogy azokat
milyen környezetben használják fel, és ebben a környezetben milyen a várható
élettartamuk. A lézer szinterelt darabok alkalmazásuk során gyakran kerülnek
kapcsolatba műanyag alkatrészekkel. Tudományos közlemények között ennek ellenére
csak elvétve lehet találni olyanokat, amelyekben szót ejtenek a tribológiai viszonyokról
lézer szinterelt fém és műanyag alkatrész között [92]. A lejátszódó folyamatokra csak
következtetni lehet, más szerzők tömör fém (acél) és műanyag alkatrészekkel végzett
tribológiai vizsgálatából, illetve bevonattal ellátott gyors prototípusok kopás
vizsgálatából [102].
A tribológiai kutatások során a legtöbbször elemzett tulajdonságok a súrlódási tényező
és a kopás sebessége. Az ezeket befolyásoló tényezők a terhelés, a relatív csúszási
sebesség, a hőmérséklet, a környező közeg és az érintkező felületek geometriája,
érdessége, keménysége [89].
Összességében megállapítható, hogy a két nagy tudományterületet, a gyors
prototípusgyártást és a tribológiát együttesen alig vizsgálták, miközben a valós
felhasználás során a gyakorlati eredmények tudományos megalapozása lenne
kívánatos.
6. A kutatás célkitűzése
Az előzőekben bemutatott elemzések alapján a kutatási célok a következők:
•

a CO2 lézeres szintereléssel gyártott munkadarabok tulajdonságait befolyásoló
főbb tényezők meghatározása, azok hatásainak vizsgálata, majd a fémporok
lézeres szinterelését közelítő folyamatmodell felállítása;

•

a vas alapú porok lézeres szinterelését befolyásoló főbb tényezők mechanikai
tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata;

•

a lézersugár pásztázási sebességének optimalizálása a szinterelt darab
nyomószilárdsági tulajdonságai és a pásztázási sebesség összefüggésének
vizsgálata alapján;
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•

a lézer szinterelt modelleken tribológiai vizsgálatok végzése szálerősítésű
műanyaggal, különös tekintettel a súrlódási viszonyok változására
o tribológiai

jelenségek

változásának

vizsgálata

a

koptatási

út

függvényében;
o tribológiai jelenségek feltárása változó terhelésnél és koptatási
sebességnél.
7. Vizsgált anyagok, alkalmazott eszközök, módszerek
7.1. A szintereléshez használt por
A lézeres szinterelés alapanyagának kiválasztásához több előkísérlet birtokában, az
irodalmi adatok és az előkísérletek összetételre vonatkozó eredményei alapján egy a
kereskedelemben is kapható vas-nikkel-foszforbronz fémporkeveréket választottam ki.
E keverék 72 tömeg% vasporból, 20 tömeg% nikkelporból és 8 tömeg%
foszforbronzporból áll (7.1. ábra). A foszforbronz eutektikus összetételű, azaz 8,4
tömeg% foszfort tartalmaz a réz. A keverék maximális szemcseátmérője 50 µm. A
keverék kiválasztásánál szerepet játszott a többi vizsgált keverékkel szemben, hogy ez
az egyik legelterjedtebb lézeres szintereléshez használt alapanyag.

7.1. ábra
Az általunk vizsgált vas bázisú por szemcseszerkezetének SEM képe
A porkeveréken belül a foszforbronz szemcsék töltik be (a szinterelésnél említett)
kisebb olvadáspontú komponens szerepét, amely a lézersugárral megolvasztva a
megszilárdulás után összeköti a keményebb, nagyobb olvadáspontú fémpor szemcséket,
ebben a keverékben ezek a vas és nikkel szemcsék. A foszforbronz szemcsék
szabálytalan, de a gömbhöz hasonló alakúak, maximális szemcseátmérőjük 50 µm.
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A keveréken belül a vaspor a fő mátrix anyag, ez adja meg a szinterelés után az anyag
alaptulajdonságát. A vas szemcsék szabálytalan alakúak, de közel izometrikusak. A
szemcseátmérő kisebb, mint 50 µm.
A nikkel a szinterelt anyag szívósságát illetve kopásállóságát növeli, a szemcsék
megközelítőleg gömb alakúak, dendrites kinövésekkel. A szemcseátmérő maximum
10 µm.
7.2. Kísérleti eszközök
7.2.1. A lézeres szinterelő berendezés
A BME Járműgyártás és -javítás Tanszékén (BME JJT) a lézeres szintereléshez a
rendelkezésre álló eszközökből (OPL CO2 lézer és galvano tükrök számítógépes
vezérléssel, portartó, réteglehúzó, gázatmoszféra biztosító) szobahőmérsékleten és
védőgáz atmoszférában működő lézer szinterelő modell rendszert terveztem, építettem,
amelyeknek hardver és szoftver integrációját is kidolgoztam (7.2. ábra).

7.2. ábra
A lézeres szintereléshez kifejlesztett laboratóriumi berendezés
A szinterelő berendezés használható fém és műanyag porok szintereléséhez is. A
lézersugár mozgáspályáját SurfCAM nevű program állítja elő, a programozás korlátait
figyelembe véve. A szkennelő fej vezérlő programja speciális bemeneti formátumot
követel meg. A SurfCAM programmal előállított szerszámpályát ezért erre a
formátumra kell átkonvertálni. A konvertálást végző programot, az ún. posztprocesszáló
részt, Delphi programozási nyelven írtam meg az igényeknek megfelelően.
Az iparban már használnak lézeres szinterelő berendezéseket, de a folyamatok
vizsgálatához szükség volt egy olyan berendezés kifejlesztéséhez, amely a paraméterek
jóval szélesebb tartományban történő beállítását teszi lehetővé, akár a szinterelés
közben, és lehetőség van a folyamatok tetszőleges időben történő megszakítására is.
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7.2.1.1. Az OPL 2000-es lézeres berendezés
Az Oerlicon cég által gyártott OPL 2000-es lézer berendezés (7.3. ábra) gyors axiális
áramlású, nagyfrekvenciával gerjesztett CO2 lézer. Aktív közege a CO2 / He / N2
összetételű gázkeverék, amelyben a gázok százalékos összetétele 4 / 80 / 16. A gáz
elektromos ívkisüléssel gerjeszthető. Az ívkisüléssel gerjesztett N2 molekulák CO2
molekulákkal való ütköztetése hozza létre a CO2 magasabb energia szintjét és a
populáció-inverziót [103].

7.3. ábra
Az OerliCON cég OPL 2000-es lézer berendezése
A kibocsátott lézerfény hullámhosszát (10,6 µm) a szén-dioxid molekula szerkezete
határozza meg, hatásfoka 10…15%, maximális teljesítménye 1800 W. A lézer
sugárforrás vezérlése különböző üzemmódokat tesz lehetővé: folyamatos, impulzus,
szuper impulzus. A lézersugár körkörösen polarizált, intenzitás-eloszlása TEM0,0
módusszerkezettel jellemezhető. A lézersugár a sugármozgató fejig nyolc darab hátulról
hűtött tükörből álló sugárvezető rendszeren keresztül jut el.
7.2.1.2. A sugármozgató fej
A lézersugaras anyagmegmunkálás a munkadarab és a sugár mozgásviszonyait tekintve
kétféle módon lehetséges. Az első esetben a lézersugár rögzített és a munkadarab
mozog, a második esetben a munkadarab áll és a lézersugarat mozgatjuk. Első esetben
nagytömegű munkadarabok esetén a mozgatás rendszerint lassabb, de a megmunkálás
méretét csak a CNC tengelyek munkahossza korlátozza, második esetben a
sugármozgatás a kisebb tömegű optikai elemek miatt rendszerint gyorsabb, de a
megmunkáló terület kisebb.
A szinterelő berendezés kialakításánál előkísérletek alapján a sugármozgatásos
rendszert választottuk. A lézeres szinterelő berendezésbe épített sugármozgató fej
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megegyezik egy lézeres feliratozó berendezésben található sugármozgató egységgel. A
sugárvezető rendszeren keresztül érkező lézersugár a mozgató fej bemeneti nyílásán át,
annak tengelyével párhuzamosan lép be a sugármozgató berendezésbe. A fejen belül
két, kifejezetten CO2 lézerfényhez használható tükör helyezkedik el, az X és Y
irányoknak megfelelően (7.4. ábra).

7.4. ábra
A sugármozgatást végző fej felépítése
A tükröket egy-egy galvano motor mozgatja. A két tükör együttes mozgatásáról asztali
számítógépbe helyezett vezérlőkártya gondoskodik. A vezérlőkártya erősítőn keresztül
csatlakozik a motorokhoz. A síkbeli sugármozgás megvalósítása miatt a vezérlő kártya
a két tükröt egymással összhangban működteti. Mivel a galvano motoroknak csak a kis
tömegű tükröket kell mozgatni, ezért a sugármozgatás nagy sebességgel (akár 10 m/s)
és ennek ellenére nagy pontossággal történik.
A tükrök a házon belül zárt térben helyezkednek el, ezért külső hűtést nem lehet
alkalmazni az elnyelt hő elvezetésére. A tükrök deformációjának megakadályozása
érdekében a maximális lézer teljesítmény 250W.
Ha a lézersugarat szögben megdöntjük és ezután egy lencsével fókuszáljuk, akkor a
fókuszpont nem síkban hanem gömbfelületen mozog (7.5./a ábra). Ezt a problémát
speciálisan torzított, ún. f-θ lencsével lehet kiküszöbölni. Ennek a lencsének a
fókuszpontja a beesési szög függvényében úgy változik, hogy a fókuszfolt mindig egy
síkban maradjon (7.5./b ábra). A lencse anyaga a CO2 lézer hullámhosszán használt
szokásos lencseanyag: cink-szelenid (ZnSe). A lencse fókusztávolsága 200 mm, a
mozgatórendszer által lefedett munkaterület 100x100 mm.
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7.5. ábra
f - θ lencse hatása a lézersugár fókuszpontjának mozgássíkjára
7.2.1.3. A szinterelt munkadarab függőleges mozgatása
A lézeres szinterelésnél a rétegképzéshez szükséges függőleges mozgás tized milliméter
nagyságrendű, ezért nincs szükség nagysebességű mozgatásra. A függőleges mozgatást
léptetőmotoros hajtás biztosítja. A léptető motort és a hozzá kapcsolt függőleges
tengelyt FRANKE SM2000 vezérlő mozgatja, melynek pontossága 0,01 mm.
7.2.1.4. A munkatér kialakítása
Mivel a szintereléshez használt alapanyagoknak olvadék állapotukban nagy az
oxidációs hajlamuk, ezért a szinterelést zárt munkatérben, védőgáz atmoszférában kell
végezni. Lehetőség van különböző összetételű védőgázok alkalmazására. A
kísérleteknél argon védőgázt használtunk. A munkatéren belül légköri nyomás és
hőmérséklet a jellemző. A hőmérséklet állandó értéken tartása végett a zárt
munkatérben az argongázt folyamatosan áramoltattuk.
A védőgáz becsatlakozó nyílását úgy alakítottuk ki, hogy a belépő védőgáz elhaladjon
az f-θ optika előtt, ezzel külső hűtést, valamint védelmet biztosítva a lencsének.
7.2.2. A lézer szinterelt munkadarabok
A modellvizsgálatokhoz a porból hengeres alakú (ø10 mm x 15 mm) munkadarabokat
szintereltem (7.6. ábra). CO2 lézert használva, folyamatos (cw) üzemmódban, 150 W
teljesítménnyel, 0,2 mm fókuszfolt átmérővel és 0,1 mm-es pásztázási távolsággal, azaz
50%-os átlapolással. A lézeres szinterelést 200, 300, 400, 500 és 600 mm/s lézerfolt
pásztázási sebességekkel végezem, argon védőgáz atmoszférában, légköri nyomáson,
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környezeti hőmérsékleten. A porterítés során a rétegvastagság 0,1 mm volt. A pásztázás
az egymást követő rétegeknél 90o-os elforgatással történt a nagyobb kötés szilárdság
érdekében.

7.6. ábra
A tribológiai vizsgálatokhoz készített próbadarabok és gyártási méreteik
7.3. Mikroszkópi vizsgálatok eszközei, módszerei
A különböző pásztázási sebességekkel készített munkadarabok porozitásának
meghatározásához hagyományos fénymikroszkópot használtam (ZEISS NEOPHOT
21), és a porozitást munkadarabonként négy különböző pontban mértem. Két egymástól
független mérési módszert alkalmaztam. Első esetben a pórusok vonal menti eloszlását
figyeltem, második esetben a mikroszkópos képeket képelemző szoftverrel értékeltem
ki. A két mérési módszer eredménye között nem tapasztaltam jelentős különbséget.
7.4. Szilárdsági mérések eszközei, módszerei
A szilárdsági vizsgálatokat INSTRON 1195 típusú egyetemes szakítógépen végeztem,
melynek maximális terhelése 100 kN (7.7. ábra), a munkadarabok mérete
ø10 mm x 15 mm volt. A szakítógép folyamatosan rögzítette az elmozdulást és a
hosszváltozáshoz szükséges erőt. A görbe alapján számoltam a nyomószilárdságot (9)
és a tönkremeneteli pontra számított relatív megnyúlást (10). Minden értéket három
mérés átlagaként határoztam meg.
σny = Fk / Amdb
ahol:

σny

nyomószilárdság (MPa)

Fk

a képlékeny alakváltozás megindításához szükséges erő (N)

(9)

Amdb a munkadarab keresztmetszete (mm2)
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7.7. ábra
Nyomószilárdsági vizsgálatok az INSTRON 1195 vizsgáló berendezésen
φ = ( ∆l / l0 ) * 100
ahol:

φ

relatív hosszváltozás (%)

∆l

a munkadarab magasságváltozása a repedés kezdetéig (mm)

l0

a kiindulási magasság (mm)

(10)

7.5. A tribológiai mérések berendezései és módszerei
A tribológiai vizsgálatokat a TéT A-5/01 együttműködés keretében az Austrian Center
of Competence for Tribology (AC2T) kutatóintézetben végeztem. A modellvizsgálatok
során a súrlódási viszonyok meghatározásához Disk-on-cylinder ("tárcsa a hengeren")
rendszerű eszközt választottam (7.8. ábra). Egy STEYR SLPG11 tribométert Brugger
típusú teszt berendezésből (DIN 51437-1, DIN 51437-2) alakítottak át.

7.8. ábra
A tribológiai mérésekhez használt "tárcsa a hengeren" típusú berendezés. A szinterelt
darab egy tartóban volt rögzítve, a tárcsa alakú műanyag ellendarabot pedig egy
meghajtó tengely forgatta
A súrlódási felületeket a kísérletek előtt csiszolókorongon felcsiszoltuk (Ra ≈ 1,3 µm),
szárítottuk, majd 1 napig állni hagytuk. A henger alakú szinterelt munkadarabot egy
csapágyazott rúd egyik végén elhelyezett tartóban rögzítettük, a rúd másik végére
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helyeztük a terhelő súlyokat, és a felhelyezett súlyokból számoltuk a normál erőt. A
tárcsa alakú koptató ellendarabot a hajtómű tengelyére fogtuk fel. A koptatási
sebességet a koptató ellendarab átmérőjéből számított motorfordulatszámmal állítottuk
be.
Mértük a terhelő erőt, a súrlódó erőt, a munkadarab felületén a hőmérsékletet és
számítottuk a súrlódási tényezőt. Az erőket nyúlásmérő bélyegek segítségével mértük
± 5 % pontossággal. A hőmérsékletet a koptatás helyétől 1,5 mm-re elhelyezett tapintó
hőmérővel határoztuk meg. Az adatokat a Hottinger Baldwin MGCplus típusú
adatgyűjtő mérte, amelyeket Hottinger Catman 4.0 szoftverrel értékeltünk ki. A mérési
körülmények: szobahőmérsékleten, száraz súrlódás esete (azaz kenőanyagot nem
használtunk). Egy-egy mérés időtartama 300 s (= 5 min) volt, a méréseket minden
beállításban legalább háromszor ismételtük meg és a mért értékekből átlagot
számoltunk.
7.5.1. A koptatáshoz használt ellendarab
A súrlódási viszonyok tanulmányozásához választott tárcsa anyagául egy a
fröccsöntésben és a gyors prototípusgyártásban általánosan használt poliamidot
választottunk. A nagyobb koptató hatás miatt 30 % üvegszállal volt töltötve a poliamid
(Ertalon® 66-GF30, Quadrant), melyben az üvegszál darabok átmérője 10 µm, az
üvegszál darabok végei törtek voltak.
A koptató tárcsa átmérője 35 és 40 mm között változott, a szélessége 3 mm. A
kísérletek megkezdése előtt a tárcsa felületét esztergagépen szabályoztuk a tiszta felület
és az azonos kiindulási állapot érdekében (Ra ≈ 1,6 µm). A nedvességtartalom állandó
értéken tartása érdekében a tárcsákat a vizsgálat előtt légkondicionált helyiségben,
állandó páratartalom (30%) mellett minden esetben legalább 1 napig kondicionáltuk.
7.6. A kopási tulajdonságok vizsgálatához használt berendezések, módszerek
A felületi érdesség méréséhez MITUTOYO Surftest 301 típusú tapintó érzékelővel
ellátott érdesség mérőt és RODENSTOCK RM600 lézeres optikai felületi topográfot
használtunk. Az AC2T Research intézetben HOMMEL TESTER T4000 típusú tapintó
érzékelővel ellátott érdesség mérőt (7.9./a ábra), és NANOFOCUS µSurf® 3 dimenziós
számítógépes felületi topográfot (7.9./b ábra) a hozzá tartozó mérő szoftverekkel
alkalmaztunk.

52

7.9. ábra
a, A tribológiai vizsgálatokhoz felhasznált érdesség mérő b, 3D-s felületi topográf és
c, mérleg
A tribológiai vizsgálatok során a koptatott felületet PHILIPS XL 40 típusú
elektronmikroszkóppal tanulmányoztuk.
A koptatóvizsgálat során a koptató ellendarab fordulatszámát FUJI DIGITAL TACHO
kézi fordulatszámmérővel ellenőriztük.
A szinterelt munkadarabok tömeg változását SARTORIUS CP2245-0CE mérleggel
(7.9./c ábra) határoztam meg.
7.7. Fázis analízis és összetétel meghatározás eszközei
A lézeres szintereléshez használt anyag elektron mikroszkópos felvételeit és
mikroszondás összetétel-meghatározását a BME AT Tanszékének PHILIPS XL 30 és
JEOL JSM-840 típusú berendezésén végeztük.
A por alapanyag és a különböző szinterelt darabok fázisanalízisét a Miskolci Egyetem
Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszékén végeztük, egy D8 ADVANCE (BRUKER
AXS) röntgendiffrakciós berendezéssel. A diffraktogramokat a BRUKER AXS cég
DIFFRACplus programjával értékeltük ki. A fázisazonosításhoz a PDF-2 adatbázist
(ICDD) használtuk. A fázisok mennyiségi elemzését a Wassermann Software cég
PADS programjával végeztük.
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A mérés paraméterei a következők voltak:
λ=0,179024 nm

alkalmazott sugár:

CoKα

monokromatizálás:

Fe abszorpciós szűrő

primer oldali blende: Ø1mm-es Monocap
gyorsító feszültség:

40 kV

elektronáram:

40 mA

mért szögintervallum: 2Θ = 45 – 130°
lépésköz:

∆(2Θ) = 0,1°

gyűjtési idő:

60 s.

8. A lézeres szinterelési kísérletek előkészítése és eredményei
8.1. Fémes jellegű porok lézeres szinterelését befolyásoló tényezők meghatározása
A különböző lézeres megmunkálások során (vágás, hegesztés, forrasztás) a
kölcsönhatások főbb tényezőit már sok esetben összegyűjtötték. A többkomponensű
porok lézeres szinterelése esetében, a technológia újszerűsége miatt, ezeket még nem
foglalták össze. A lejátszódó folyamatok és az összefüggések jobb megértése miatt ezek
rendszerezése szükséges.
Először a lézeres szintereléshez közel álló lézeres megmunkálásokra (lézeres vágás,
lézeres forrasztás, lézeres porfelrakás) ható tényezőket gyűjtöttem össze irodalmi adatok
alapján. A tényezők közül megvizsgáltam, hogy melyeknek lehet szerepe a lézeres
szinterelésnél is. Ezeket csoportosítottam, előkísérletek alapján ki is egészítettem, majd
a hatásirányuknak megfelelően a 8.1. ábrán látható.
A szinterelt darab mechanikai, fizikai és kémiai tulajdonságait a szinterelés során
lejátszódó folyamatok befolyásolják.
A szinterelő berendezésen belül lejátszódó folyamatokat (abszorpció, nedvesítés,
hőbevitel és fázisátalakulások) a felterített por alapanyag, a védőgáz, a vezetőrendszeren
és a szkennelő fejen keresztül a munkatérbe érkező lézersugár közösen határozza meg.
A szinterelő berendezés távolságát a lézer berendezéstől a lézersugár vezető rendszer
anyaga, mérete és hatásfoka befolyásolja. A lézersugár vezethető száloptikán keresztül
(pl.: Nd:YAG lézerek), de a vezető közeg lehet levegő is (pl.: CO2 lézerek),
munkavédelmi szempontok miatt a környezettől megfelelően elszigetelve. A lézersugár
felhasználásának helyét száloptika esetén a szál hossza korlátozza, míg levegő vezető
közeg esetén a sugár széttartása határozza meg, hogy milyen távolságra vezethető el.
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A lézeres szinterelés rendszermodellje

8.1. ábra

A vezetés távolságát a sugárvezető rendszer hatásfoka is befolyásolja. Veszteségek
jellemzően a tükröknél és a száloptikába ki- és belépésnél jelentkeznek. A szinterelő
berendezés zárt munkaterű. A munkatér anyagát úgy kell kiválasztani, hogy abból
visszaverődő lézersugár ne jusson ki, viszont belássunk ebbe a térbe. CO2 lézereknél
speciális üveg illetve plexi lapok használhatók, vagy a lezárt munkatérben belső figyelő
kamerákat alkalmazhatunk.
A megmunkálás közben a sugarat mozgatni is kell, ezt a feladatot látja el a szkennelő
fej, amelyben két tükör mozgatásával valósul meg a lézersugár kétdimenziós mozgatása.
A szkennelő fej mozgató mechanizmusa határozza meg a mozgatás sebességét és
pontosságát. A megmunkálás síkjában a lézersugár átmérője a fókuszáló lencse és a
porterítő távolságának a változtatásával történik.
A mechanikus részeket vezérlő berendezés fogja egységbe. A vezérlés a lézer
berendezésen, a porterítőn és a szkennelő fej mozgató mechanizmusán keresztül
avatkozik be a folyamatokba. A vezérlőnek bemenő adatokra van szüksége, amelyek a
paraméterek optimalizálásával adható meg. Az optimalizálás a szinterelt darab
valamelyik mechanikai, fizikai vagy kémiai tulajdonsága alapján történik.
8.1.1. A szinterelő berendezés által meghatározott paraméterek
A modell kísérletekhez lézeres szinterelő berendezést építettem. A felhasznált eszközök
a befolyásoló tényezők közül néhányat előre meghatároztak. Ezek a következők:
lézersugár (hullámhossz: CO2 lézer: 10,6 µm; teljesítmény eloszlás; a nem fókuszált
sugár átmérő: 14 mm), lézersugár vezető rendszer (tükrök; lencse: ZnSe, f-θ optika és
annak 200 mm fókusztávolsága), mozgató mechanizmus, szkennelő fej, porterítő
(tömörítés, terítési idő, réteg egyenetlenség).
8.1.2. A lézeres szinterelés egyszerűsített folyamat modellje
A folyamatok átláthatósága miatt szükséges volt a 8.1. ábrán látható rendszermodell
egyszerűsítésére, ezért a rendszermodellből kihagytam azokat a befolyásoló tényezőket,
amelyek a lézeres szinterelés alatt nem változtathatók szabadon. A folyamatok
vizsgálata és egyszerűsítése alapján megállapítottam, hogy mely tényezőknek
legnagyobb a hatáserőssége a lézer szinterelt kötésre. Ezek a változtatható bemeneti
adatok. Hatásirányuknak megfelelően tovább csoportosítva jutunk el odáig, hogy a
kialakuló

jellemzőket

(mechanikai,

fizikai,

kémiai)

megértsük.

A

kialakult

kapcsolatrendszert a 8.2. ábrán rajzoltam fel.
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A kísérletek során egy tényező hatásának a vizsgálatakor a többi tényezőt a vizsgálat
időtartama alatt rögzítettük (paraméteres kísérleteket folytattunk).

8.2. ábra
A lézeres szinterelés egyszerűsített modellje a hatásirányoknak megfelelően
8.2. A pásztázási sebesség hatása és korlátai
A lézer szinterelt munkadarabok gyártásánál az egyik fő szempont, hogy a munkadarab
gyártási ideje a lehető legrövidebb legyen. A gyártási időt leginkább meghatározó
paraméter a lézersugár pásztázási sebessége és a pásztázási átfedés. A lézersugár
mozgatási sebessége erősen befolyásolja az alapanyagba egységnyi idő alatt bevitt
energia mennyiséget, ezen keresztül a szinterelt kötés mechanikai tulajdonságát, ezért
feltétlenül szükséges a pásztázási sebesség hatásának vizsgálata.
A lézeres szinterelést befolyásoló főbb tényezők értékeinek beállításához a következő
irodalmi adatokat és előkísérleti eredményeket vettem figyelembe:
A felterített por rétegvastagsága: minél vékonyabb rétegekből építünk fel egy
munkadarabot, annál nagyobb lehet a munkadarab pontossága. A minimális
rétegvastagságot

az

alapanyagként

használt

Fe-Ni-Cu(P)

por

maximális

szemcseátmérője határozza meg. A minimális rétegvastagság a szemcseátmérő kétháromszorosa lehet. A rétegvastagságot ezért 0,1 mm-re választottuk.
A lézersugár teljesítmény közvetlenül határozza meg az anyagba bevitt energiát. A
lézeres szintereléskor a szkennelő fejben mozgatott tükrök korlátozzák az alkalmazható
teljesítményt. A mozgatott tükrök hűtése korlátozott, ezért a deformáció elkerülése
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céljából a szkennelő fej típusától függően maximált a sugár teljesítménye. Az
alkalmazott lézer teljesítmény ezért 150 W.
A fókuszfolt átmérő határozza meg a lézersugár teljesítmény sűrűséget a
megmunkálandó felületen és kihat a munkadarab pontosságára. A munkadarab és a
fókuszáló lencse távolságának változtatásával a fókuszfolt átmérője állítható. Minimális
értékét a fókuszáló lencse torzítása és a lézersugár hullámhossza határozza meg. A
fókuszfolt átmérő ezért 0,2 mm volt.
A felterített por kívánt keresztmetszetét a lézersugár párhuzamos mozgatásával
pásztázzuk végig. A végigpásztázott résznek kapcsolódnia kell a mellette és az alatta
lévő réteghez. Ezt a kapcsolatot a pásztázási távolság határozza meg. Kis pásztázási
távolság esetén megnő az anyagba bevitt energia mennyisége, ami mély beolvadást és
torzulást okoz. Közepes távolság esetén az egymás mellett és az egymás alatt lévő
rétegek közötti kötés megfelelő. Túl nagy érték esetén az anyagban átalakulatlan részek
maradnak, a kötés szilárdsága csökken. A pásztázási távolság értéke 0,1 mm volt. A
pásztázási távolság változásának hatását a 8.3. ábra szemlélteti:

8.3. ábra
A lézersugár hatásövezetének változása kis (a), közepes (b) és nagy (c) pásztázási
távolság esetén [104]
A lézersugár pásztázási sebességét 100 mm/s lépésközökkel különböző értékek között
változtattam. Megállapítottam, hogy a Fe-Ni-Cu(P) por 200 és 600 mm/s pásztázási
sebesség értékek közötti tartományban szinterelhető (8.4. ábra). A szinterelhetőség
határát a kezelési szilárdság alapján határoztam meg. Kezelési szilárdságnak tekintem
azt a prototípus tömb szilárdsági értéket, amely legalább szemléltető modellként
lehetővé teszi a darabok kézbefogását anélkül, hogy ez a modell sérüléséhez vezetne
(pl.: egy közel kréta állapot).
Ha a pásztázási sebesség kisebb mint 200 mm/s, akkor az egységnyi idő alatt bevitt
energia annyira megnő, hogy a fémpor szemcsék nem szinterelődnek, hanem
megolvadnak. A megolvadt szemcsék, az olvadék cseppek felületi feszültségének
következtében, nagy olvadék cseppé állnak össze, és a megszilárdulás során
szabálytalan alakot vesznek fel, ami akadályozza a szinterelés további folyamatát
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(porterítés 0,1 mm vastagságban). 600 mm/s pásztázási sebesség fölött az egységnyi idő
alatt bevitt energia annyira kicsi, hogy a szinterelődés nem fejeződik be oly mértékben,
hogy a por összeálljon szilárd állapotú anyaggá (ami a szinterelés végső célja lenne).

8.4. ábra
A lézeres szinterelés pásztázási sebesség határai Fe-Ni-Cu(P) por esetén. Kisebb
sebesség értékeknél a por alapanyag megolvad, nagy sebesség értékeknél a szemcsék
nem szinterelődnek össze
Az említett pásztázási sebesség határok között, 100 mm/s pásztázási sebesség
növeléssel, összesen 5 különböző típusú munkadarab állt rendelkezésre a kísérletek
folyatatására: a 200, 300, 400, 500 és 600 mm/s pásztázási sebességgel szinterelt
munkadarabok. A mikroszkópos vizsgálatok során kapott porozitás értékeket a
8.1. táblázatban foglaltam össze. A porozitás értékek közötti viszonylag nagy eltérés
annak az oka, hogy a komponensek különböző bevitt energiaszinteknél olvadnak meg.
A jelenség még további vizsgálatokat igényel.
8.1. táblázat
Különböző pásztázási sebességgel gyártott
munkadarabok porozitása
Pásztázási
sebesség
(mm/s)
200
300
400
500
600

Porozitás
(%)

Szórás

3,4
16,7
7,3
14,7
8,3

± 1,17
± 2,89
± 1,20
± 2,64
± 2,26
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Mivel több pásztázási sebességnél is sikerült lézer szinterelt munkadarabokat készíteni,
ezért lehetségessé vált, hogy ezek közül az optimumot válasszunk ki. Az optimumot a
mechanikai tulajdonságok (nyomószilárdság, relatív hosszváltozás) alapján határoztam
meg.
8.3. A pásztázási sebesség hatása a szinterelt darab nyomószilárdságára
A lézersugárral szinterelt darabok jó eséllyel lehetnek gyors prototípus műanyag
fröccsöntő szerszámok formaüreg elemei.
Ezek

számítógépes

tervezésénél

fontos szerepe

van a

szinterelt

alapanyag

szakítószilárdságán kívül a nyomószilárdságnak is. A szakirodalomban idáig a
szakítószilárdsági adatok szerepeltek [16], azok is csak korlátozottan. A pásztázási
sebesség határértékeinek a meghatározása után ezért különböző pásztázási sebességgel
szinterelt munkadarabok nyomószilárdságát vizsgáltuk.

8.5. ábra
A nyomószilárdság változása a pásztázási sebesség függvényében, és a szemcsék közötti
kötés kialakulásának elvi modellje
A 8.5. ábrán látható a pásztázási sebesség és a nyomószilárdság közötti összefüggés. A
görbe alakulásának az oka a szinterelődés során lejátszódó folyamatok jellemzőinek
(pl.: nyakképződés előrehaladásának) változása, amely a lézersugárral történő
szinterelés miatt különbözik a tisztán hővezetés miatt létrejött hagyományos
szintereléstől. A folyamatok háttere eddig nem volt tisztázva, így szükségesnek tartottuk
a kialakult lézer szinterelt szövetszerkezet vizsgálatát is.
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A lézeres szinterelés során lejátszódó fázisátalakulások irányának és mértékének
meghatározásához elvégeztük a kiindulási porkeverék és a különböző pásztázási
sebességgel szinterelt darabok röntgendiffrakciós fázis-analízisét. A mérési eredmények
a 8.6. ábrán láthatók.
Mint ahogy már említettem, a lézeres szinterelési kísérletekhez használt porkeverék
összetétele: 72 tömeg% Fe por, 20 tömeg% Ni por és 8 tömeg% foszforbronz por. A
foszforbronz eutektikus összetételű, 8,4 tömeg% foszfort tartalmaz. A porkeverék
összetételének megfelelően négy fázis található a kiindulási anyagban: alfa-Fe, nikkel és
a Cu-P fázis diagramnak megfelelően (5. sz. melléklet) a foszforbronz Cu és Cu3P
fázisokból áll. Ez a négy fázis látszik a por alapanyag diffraktrogramján.

8.6. ábra
A különböző anyagok diffraktogramjai és a különböző fázisokra jellemző intenzitás
csúcsok helyei (az intenzitás értékek egymáshoz képest eltoltak)
A kiindulási porkeveréket pásztázó mozgást végző lézersugárral melegítettük. A
lézersugár pásztázó mozgásból a nagyobb pásztázási sebesség kisebb energia-bevitelt
jelent, a kisebb pásztázási sebesség pedig nagyobb bevitt energiának felel meg.
Nagyobb energia-bevitel hatására a szinterelődés mértéke fokozódik.
A lézeres szinterelés során a felterített porrétegben a hőmérséklet eloszlás inhomogén,
amelynek az oka a különböző anyagú porszemcsék különböző abszorpciós foka
(3.3.2. fejezet). A hőmérséklet helyi maximális értékéről a komponensek olvadáspontja
alapján tájékozódhatunk.
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A lézeres szinterelődés során nem keletkezhetnek egyensúlyi fázisok, a már említett
inhomogén hőmérséklet eloszlás és a rendelkezésre álló időkorlátok miatt sem. Ez azt is
jelenti, hogy a beinduló diffúzió sem hozhat létre egyensúlyi koncentráció viszonyokat.
A 8.6. ábrán jól látható, hogy a lézeres szinterelés során a bevitt energia növelésével az
α-Fe és a Ni fázisok mennyisége csökken, és egy új fázis jön létre, amely a
rácsparaméterek alapján egy felületen középpontos kockarácsú - nyilván vas- és
nikkeltartalmú - fázis. A kezdeti Cu3P fázis mennyisége is csökken, bár egyértelmű
tendencia a kis mennyiség miatt nem állapítható meg.
A vizsgálatok szerint az új fkk térrácsú fázis úgy alakul ki, hogy Ni diffundál a Fe-ba,
ezt támasztja alá az is, hogy a Ni és az új fázis csúcsai helyileg elég jelentősen
elkülönülnek. A lézeres szinterelés hőmérsékletén a Fe gamma fázis formájában van
jelen. A diffúziós folyamat lefolyása és a korlátozott reakció idő miatt a porszemcsék
felületének közelében változó a Ni-koncentráció. Az Fe-Ni fázis diagramból (6. sz.
melléklet) következik, hogy lehűléskor a γ-Fe fázis azon része mely nem elég nagy Ni
tartalmú visszaalakul α-Fe fázissá. Ahol viszont elég nagy a Ni tartalom, ott a γ-Fe
fázist a Ni oly mértékben stabilizálja, hogy az a szobahőmérséklet tartományában is
megmarad [105]. A porkeverékben jelenlévő Cu fázis is a γ-Fe fázis stabilitását segíti
elő a diffúzió előrehaladásával.
Lézeres szinterelés során a Cu3P fázis mennyisége csökken, ha ez azt jelenti, hogy a
rézfoszfid felbomlik, és réz válik szabaddá, akkor ez vagy feloldódik az fkk térrácsú
fázisban vagy önálló fázisként jelenik meg. A γ-vas és a réz fázisok rácsparaméterének
egyezősége (3,597 ill. 3,6 Å) [105] és a kis mennyiségek miatt ennek egyértelmű
eldöntése nem lehetséges az eddigi diffrakciós kísérletek alapján. Mivel a γ-vas és a réz
fázisok rácsparamétere szinte megegyezik, ennek megfelelően a két fázist együtt
jelöltük a 8.6. ábrán.
8.4. A pásztázási sebesség hatása a szinterelt darab relatív hosszváltozására
(rövidülésére)
Egy anyag nyomó igénybevétel során mutatott viselkedésénél nem csak a
nyomószilárdság értékei a fontosak, hanem az is, hogy az anyag a tönkremenetelig
(megrepedés) milyen hosszváltozásra képes, azaz milyen a rugalmassága. Ennek az
értéknek az ismerete egy munkadarab számítógépes szimulációjánál van segítségünkre.
A nyomóvizsgálatok során kapott görbék alapján a különböző szinterelt munkadarabok
repedés kezdetéhez tartozó relatív hosszváltozás (nyomó vizsgálat esetén: relatív
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rövidülés) értékeit hasonlítottam össze (8.7. ábra). Kisebb pásztázási sebességnél, ahol
nagyobb a lézersugár által az egységnyi térfogatba bevitt energia, a szemcsék felülete
nemcsak szinterelődik, hanem meg is megolvad, a por komponensei (Fe, Ni, Cu(P))
olvadt állapotban keverednek egymással és létrejönnek az előző fejezetben említett fázis
viszonyok. A pásztázási sebességet csökkentve az anyagban a lágyabb szemcsék
kerülnek túlsúlyba, növelve a rugalmasságot.

8.7. ábra
A relatív hosszváltozás a pásztázási sebesség függvényében, és szemcsék közötti kötés
kialakulásának elvi modellje a különböző tartományokban
8.5. A

munkadarab

felületi

érdességének

változása

a

pásztázási

sebesség

függvényében
A szinterelési síkban lejátszódó folyamatok hatnak az anyag belső tulajdonságaira is,
mivel a rétegről-rétegre építkezés miatt, az előző felület az anyag belsejét alkotja.
Lézeres szinterelés után a különböző pásztázási sebességgel készített munkadarabok
felületét megvizsgáltam. A munkadarabok vízszintes munkasíkján (X-Y) Rodenstock
RM600 típusú lézeres topográffal mértem az egyenetlenség-magasságot (Rz) és az
átlagos érdességet (Ra).
A szinterelési folyamat modellezése alapján várható, hogy a 600 mm/s értékű pásztázási
sebességet csökkentve a felületi érdesség állandó lesz, esetleg kis mértékben csökken,
míg csak a foszforbronz szemcsék olvadnak meg (8.8./a ábra). A pásztázási sebesség
további csökkentésével nő az egységnyi idő alatt bevitt energia, ennek hatására a vaspor
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szemcsék is összeszinterelődnek (8.8./b. ábra). Ezen a szakaszon a felületi érdesség
csökkenésére számítottam. Ez a tendencia a 300 mm/s értékig volt várható, ahol a
magasabb olvadáspontú komponensek megolvadása is elkezdődik. Az olvadási
folyamat kezdetén az olvadékcseppek nagyobb felületi feszültsége a megszilárdulás
után növeli a felületi érdességet [86]. A pásztázási sebesség további csökkentésével az
olvadékcseppek elterülnek, a felületi érdesség rohamos csökkenését okozva. A
munkadarabok érdességei a 8.9. és a 8.10. ábrán láthatók.

8.8. ábra
A szemcsék megolvadásának hatása a felületi tulajdonságokra

8.9. ábra
A munkadarabok egyenetlenség-magasság értékei és azok szórása különböző pásztázási
sebességeknél
A várakozással ellentétben nincs jelentős hatása a pásztázási sebesség változásának a
munkadarabok egyenetlenség-magasságára és átlagos érdességére. Az egyenetlenségmagasság viszonylag szűk értékek között változik 95±15 µm.
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8.10. ábra
A munkadarabok átlagos érdesség értékei és azok szórása különböző pásztázási
sebességeknél
A diagramon megfigyelhető ugyan egy maximum érték kialakulása a várt
300-400 mm/s pásztázási sebesség értéknél, de mivel ez a maximum érték beleesik a
mért értékek szórási tartományába, ezért érdemi következtetést a maximum értékről
nem lehet levonni.
A munkadarabok átlagos érdességére sincs jelentős hatása a pásztázási sebességnek. Az
átlagos érdesség egy 18,5±2,5 µm-es sávban mozog. A látszólagos maximum érték itt is
megfigyelhető a várt 300-400 mm/s pásztázási sebesség értékek között, de érdemi
összefüggést itt sem lehet megállapítani, mivel az érdesség értékek eltérése azonos
nagyságrendbe esik a mért értékek szórási tartományával.
8.6. A pásztázási sebesség optimalizálása a mechanikai tulajdonságok alapján
8.2. táblázat
A mért tulajdonságok összefoglaló táblázata
Pásztázási
sebesség
(mm/s)
200
300
400
500
600

Relatív
Nyomó
szilárdság hosszváltozás
(MPa)
(%)
1160
53
1080
55
760
47
450
42
390
40

Porozitás
(%)

Ra átlag
(µm)

Rz átlag
(µm)

3,4
16,7
7,3
14,7
8,3

17,4
19,1
18,4
17,8
17,3

88,5
97,8
97,5
94,3
85,4

A különböző pásztázási sebességgel gyártott munkadarabok mechanikai tulajdonságait
a 8.2. táblázat mutatja. Kisebb pásztázási sebesség értékeknél nagyobb mechanikai
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szilárdság érhető el. A 200 és a 300 mm/s értékek közül a gyorsabb modellfelépítést
lehetővé tevő 300 mm/s értéket érdemes választani.
9. A tribológiai vizsgálatok eredményei
A tribológiai tulajdonságok a felhasznált alkatrészek és szerszámelemek kapcsolódó
felületein nagymértékben hatnak azok működésére és tartósságára. Az irodalomban
nincsenek ilyen adatok, ezért tartottuk fontosnak ezek vizsgálatát.
Élettartam vizsgálatoknál modellezni kell a felhasználás feltételeit. A kiindulási értékek
megválasztásánál egy fröccsöntő szerszámban uralkodó feltételeket vettünk alapul, de
az eredmények a szinterelt darab többi alkalmazásnál is felhasználhatók.
Műanyagok fröccsöntésénél a viszkózus ömledék koptató hatásával kell számolni. A
viszkózus műanyag áram koptató hatása kisebb, mint amit egy ugyanabból az anyagból
készült szilárd felületű darab fejt ki, hasonló nyomáson és sebességgel. A szilárd
koptató darabbal már könnyebben fel lehet építeni egy kísérleti modellt. A szilárd anyag
koptató hatását ismerve a fröccsöntő szerszám élettartamára már tudunk következtetni.
A lézer szinterelt anyag és a műanyag tribológiai tulajdonságainak modellezéshez egy
szálerősítésű poliamid koptató elemet választottunk ki.
A vizsgált két anyag kopási tulajdonságainak modellezésénél és a tribológiai
tulajdonságok meghatározásánál a következőkkel kellett számolni:
•

a koptatott darab már a lézeres szinterelés előtti kiindulási állapotában is
különböző anyagokból áll (vas, nikkel, foszforbronz),

•

a lézeres szinterelés folyamata során az alkotók reakcióba lépnek egymással,

•

a

pásztázási

sebesség

függvényében

a

lézeresen

szinterelt

anyag

szövetszerkezete változik,
•

a lézer szinterelt anyag porózus lesz,

•

a koptatott darab porozitása függ a pásztázási sebességtől,

•

a poliamid koptató ellendarab 30% üvegszálat tartalmaz.

A tribológiai viszonyokat áttekintve azt vártam, hogy a vizsgált két anyag esetében:
•

a koptatási sebesség növekedésével a súrlódási tényező csökken,

•

a terhelés növekedésével a súrlódási tényező csökken,

•

a kopás mértéke nem változik jelentősen a terhelés függvényében.

A foszforbronz és a nikkel nem szokványos súrlódó ellendarabja a poliamidnak, ezért
nem találtam adatot tribológiai viselkedésükre, így a koptatási folyamatok

66

modellezésénél nem lehetett tudni, hogy milyen hatást gyakorolnak a tribológiai
folyamatokra.
A szinterelt szerszám és a műanyag vizsgálatánál a terhelést és a koptatási sebességet
változtattam.
A koptatási sebesség vizsgálatánál a műanyag áramlási sebességét egy forgó, PA 66GF30 műanyagtárcsa és egy rögzített, lézer szinterelt Fe-Ni-Cu(P) munkadarab közötti
sebesség különbséggel modelleztük. A koptató ellendarab fordulatszámát változtatva és
a vizsgálat előtt az ellendarab átmérőjét lemérve a koptatási sebesség (= áramlási
sebesség) értéke beállítható.
A következőkben ismertetem a vizsgálatok eredményeit és a várható értékektől történő
eltérés okait.
9.1. A lézer szinterelt Fe-Ni-Cu(P) és az üvegszállal töltött poliamid (PA 66-GF30)
súrlódópár súrlódási tényezőjének változása a súrlódási út függvényében
A koptató vizsgálatok során rétegek kopnak le és rakódnak fel, az érintkezési felület
változik, melegszik az anyag. E változásokat a legjobban az jellemzi, hogy milyen
mértékű elmozdulás után következnek be. Ezt az elmozdulást a koptatási sebességből és
az időből számolják, amit súrlódási útnak neveznek. Első lépésben a súrlódási tényező
út függését határoztuk meg.
A súrlódási viszonyokat a lézer szinterelt Fe-Ni-Cu(P) és az üvegszállal töltött
PA 66-GF30 jelű műanyaggal több terhelési állapotban és több súrlódási sebesség
értéknél (300, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100 és 1200 mm/s) vizsgáltuk. A súrlódási
tényezőt a mért adatok alapján számítógép segítségével dolgoztuk fel.
A súrlódási tényező változása minden esetben hasonló jellegű, bár értéke
- értelemszerűen - mindig változik. A 9.1. ábrán egy jellemző diagram látható.
Más anyagpárokra mért súrlódási görbék alapján a kopási folyamatokra jellemző
sajátosságok szerint a görbét két jellegzetes szakaszra lehet bontani: egy kezdetben
meredeken emelkedő A) felfutási tartományra és egy megközelítőleg állandó B) üzemi
tartományra. Megállapítottam, hogy a súrlódási görbe a vizsgált anyagpár esetén nem
csak kettő, hanem három szakaszra bontható fel. A B) üzemi tartomány után következik
egy instabil emelkedő C) tönkremeneteli tartomány is. Ezért szükségesnek tartottam
megvizsgálni, hogy milyen jellegzetességeket mutatnak ezek a szakaszok. A három
szakasz nagy hasonlóságot mutat a kopás mértéke és a súrlódási út függvényekre, ezért
az "A", "B", "C" szakaszok jelölésénél az ott elterjed elnevezéseket használtam.
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9.1. ábra
A súrlódási tényező változása a súrlódási út függvényében
A) bejáratási szakasz, B) üzemi szakasz, C) tönkremeneteli szakasz
A jelenség megértéséhez a különböző szakaszokban megmértem mind a munkadarab,
mind a koptató ellendarab felületi érdességét és felületi topográfiáját. Valamint optikaiés elektronmikroszkóppal ellenőriztem a kopási felületet. A kopás mértékének
megállapításához pedig 0,1 mg pontossággal mértem a tömegváltozást.
A munkadarab felületi érdessége a vizsgálat előtt Ra mdb A = 1,32 µm, az ellendarabé
Ra edb A = 1,59 µm volt.
A felfutási tartományban a súrlódási tényező egy adott értékig emelkedik, mivel a
kiindulási, vonal menti érintkezés a kopás miatt megváltozik és az érintkező felületek
gyorsan nőnek. A szinterelt munkadarab felületi érdessége Ra mdb B = 0,52 µm értékig
csökken, a műanyag koptató ellendarab felületi érdessége pedig Ra edb B = 0,68 µm
értékig. Az üzemi tartományban a súrlódási tényező értéke megközelítőleg állandó
marad, mivel a kopási viszonyok jelentősen nem változnak. A tönkremeneteli
tartományban a súrlódási tényező értéke emelkedik, mivel az üvegszál erősítésű
műanyag koptató ellendarab felületéről a műanyag gyorsabban kopik, mint az üvegszál,
így a felületen megjelenő üvegszál darabok növelik a felületi érdességet (a
munkadarabét Ra mdb C = 4,92 µm értékig), ez eredményezi a súrlódási tényező
növekedését és a szinterelt munkadarab gyors kopását.
A súrlódási tényező idő (ill. súrlódási út) függése miatt, a későbbiekben egy adott
anyagpár terhelési állapotához tartozó súrlódási tényező értékről beszélve, a súrlódási

68

tényező értéken mindig az állandósult állapothoz tartozó (B jelű) tartományban mért
értéket értem.
A tribológiai jelenségekre az anyagpár tulajdonságai jelentős hatást gyakorolnak.
Fontos a koptatott darab pórusmérete és -mennyisége, valamint a koptató ellendarabnál
a töltőanyag szálainak a polimerbe ágyazódási erőssége. Az elmozdulási sebesség és a
terhelő erő növekedésére is jellemző a növekvő hőfejlődés, amelynek hatására a polimer
lágyul (viszkoelasztikus rendszerben ezt a viszkozitás csökkenésének nevezik). Ez a
töltőanyag szálainak rögzítő erejét csökkenti, a polimer deformálódó képességét növeli.
A kiálló szálvégek a pórusokba behatolnak, ami részben a szálvégek letöredezéséhez
vezet, de nagyobb hőmérsékleten a "kilágyult" polimer miatt a pórusokba be is
ágyazódnak. A kiindulási rendszerhez képest a tribológiailag kapcsolódó párok
kölcsönhatása megváltozik.
9.2. A koptatási sebesség hatása a súrlódási tényezőre
A terhelő erőt (normál erő) konstans 100 N értéken tartva a koptatási sebességet 300,
500, 700, 800, 900, 1000, 1100 és 1200 mm/s értékeken vizsgáltam. A méréshez mind
az öt fajta lézer szinterelt munkadarabot felhasználtam. A súrlódási tényező változása
nem a pásztázási sebesség változtatásával mutatott szorosabb összefüggést, hanem a
munkadarabok porozitásával, ezért a különböző munkadarabokat a tribológiai
vizsgálatok során nem pásztázási sebességük, hanem a porozitásuk szerint vettem
figyelembe. Ennek alapján az ötféle próbadarab porozitása: 3,4% ; 7,3% ; 8,3% ; 14,7%
és 16,7%.
A mérésekből adódó pontfelhőkre egy háromdimenziós felületet fektettem, ez látható a
9.2. ábrán. A kiértékelés során ennek a felületnek a sík metszeteiből származtatott
görbéket használtam, mivel az ilyen diagramokon a mérési pontok és az összefüggések
is jobban látszanak.
Első bontásban a súrlódási tényezőt a koptatási sebesség függvényében ábrázoltam
(9.3. ábra), melynek alapján megállapítottam, hogy a diagramok három fő részre
bonthatók: egy közel állandó vízszintes D) szakaszra, egy határozott csökkenést mutató
E) szakaszra, és egy kisebb értéken stabilizálódó F) szakaszra.
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9.2. ábra
Különböző koptatási sebességeknél mért súrlódási tényező értékeinek pontfelhőjére
fektetett 3D-s felület
Kis porozitásnál a koptatási sebesség növekedésével a súrlódási tényező csökken
(9.3. ábra), mivel a nagyobb koptatási sebesség akadályozza az adhéziós kapcsolatok
létrejöttét, amely csökkenti a súrlódó erő adhéziós komponensét. Ez hasonló az
irodalomban a tömörfém-poliamid súrlódópárnál leírt jelenséghez [100], tehát kis
porozitás jelentősen nem befolyásolja a súrlódási viszonyokat.

9.3. ábra
A súrlódási tényező változása a koptatási sebesség függvényében (Fe-Ni-Cu(P) lézer
szinterelt anyag és PA 66-GF30 műanyag között)
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A porozitás hatásának a pontosabb szemléltetéséhez a 9.2. ábrán látható 3D-s felület
másik síkmetszetét használtam. A 9.4. ábrán a súrlódási tényező változása látható a
porozitás függvényében.

9.4. ábra
Különböző porozitású lézer szinterelt munkadarabok és üvegszállal erősített poliamid
műanyag közti súrlódási tényező változása különböző koptatási sebesség értékeknél
A 9.4. ábra segítségével megfigyelhető továbbá, hogy kisebb koptatási sebesség
értékeknél (300 - 500 mm/s) a porozitás növekedésével nő a súrlódási tényező értéke.
Ez annak a következménye, hogy a munkadarab felülete felé nyitott pórusok éles
sarkokkal rendelkeznek, és mivel kis koptatási sebesség értékeknél a munkadarab
kopása nem jelentős [89] a nagyobb porozitás nagyobb felületi érdességet jelent. A lágy
műanyag nagy felületi érdesség esetén megnöveli a súrlódás deformációs erő
[(8) egyenletben: FSD] komponensét, ennek hatására nő a súrlódási tényező.
A koptatási sebesség növekedésével (700 - 900 mm/s) a porozitás hatása megváltozik,
nem növeli, hanem csökkenti a súrlódási tényezőt. Elektron- és fénymikroszkópos
felvételek alapján megállapítható, hogy ennek oka a lézerrel szinterelt anyag pórusainak
sarokkopása. Növekvő koptatási sebességgel nő az anyagleválás (kopás). Ha a pórusok
éles sarkai lekopnak, csökken a felületi érdesség, ezzel együtt a súrlódó erő, a
deformációs komponens (FSD) miatt.
Nagyobb koptatási sebesség értékeknél (1000 - 1200 mm/s) továbbra is megfigyelhető a
koptatási sebesség növekedésének súrlódási tényezőt csökkentő hatása. Nem várt
jelenség viszont, a hagyományos tömör acél és szálerősítés nélküli poliamid
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súrlódópárhoz képest, hogy ebben az adott koptatási sebesség tartományban a porozitás
nem csökkenti a súrlódási tényezőt, hanem újból növeli azt (a 9.4. ábrán 'G'-vel jelzett
terület).

9.5. ábra
A megolvadt műanyag és a töredezett üvegszál darabok a koptatás folyamán
beágyazódnak a lézer szinterelt darab pórusaiba (a képek Fe-Ni-Cu(P) lézer szinterelt
anyag és PA 66-GF30 műanyag koptatási folyamata után készültek)
A jelenség vizsgálata során, a mért hőmérséklet és elektron mikroszkópos vizsgálatok
alapján megállapítottam, hogy a súrlódási hőtől annyira felmelegszik a műanyag
koptató ellendarab, hogy felületi rétege megolvad. A felületén megolvadt műanyag és a
felületéről levált töredezett üvegszál beágyazódik a pórusokba, növelve a súrlódási
tényezőt. A nagymértékű változás oka, hogy a súrlódási erő adhéziós (FSA) és
deformációs komponense (FSD) is növekszik. Az adhéziós komponens növekedését az
okozza, hogy az acél - poliamid kapcsolat részben átalakul poliamid - poliamid
kapcsolattá. A deformációs komponens növekedését pedig a pórusokba beágyazódott
üvegszálak okozzák. Ez a hatás arányos az anyagban található pórusokkal. A pórusokba
beágyazódott műanyagról és üvegszál darabokról készített SEM képek a 9.5. ábrán
láthatók.
9.3. A terhelő erő hatása a súrlódási tényezőre a vizsgált elempár esetén
A terhelő erőt 55, 70, 85, 100, 115 és 130 N értékekre állítottam be, miközben a
koptatási sebesség 1000 mm/s volt. A mérési eredmények pontfelhőjére fektetett 3D-s
felületet a 9.6. ábrán láthatjuk.
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9.6. ábra
Különböző terhelés értékeknél mért súrlódási tényező értékek pontjaira fektetett 3D-s
felület
A kiértékelés során az előzőekhez hasonlóan, a háromdimenziós felület síkmetszeteit
használtam. A súrlódási tényezők értékeit adott terhelésnél a 9.7. ábrán mutatom be. A
porozitás hatását a súrlódási tényezőre a 9.8. ábra mutatja be.

9.7. ábra
A súrlódási tényező változása a terhelő erő függvényében (Fe-Ni-Cu(P) lézer szinterelt
anyag és PA 66-GF30 műanyag között)
A terhelő erő növekedése a Fe-Ni-Cu(P) és PA 66-GF30 súrlódópár esetén a súrlódási
tényező csökkenését eredményezi, ami megfelel az irodalmi adatok alapján
feltételezettnek. Kis terhelő erő értékeknél (9.8. ábra: 55 - 85 N) a nagyobb porozitás
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nagyobb súrlódási tényezőt eredményez, a felületi érdesség változása miatt. Nagy
terhelő erőnél (9.8. ábra: 100 - 130 N) viszont a porozitás hatása megváltozik, nem
növeli, hanem csökkenti a súrlódási tényezőt.

9.8. ábra
A súrlódási tényező változása a munkadarab porozitásának függvényében (Fe-Ni-Cu(P)
lézer szinterelt anyag és PA 66-GF30 műanyag között)
9.4. A kopás vizsgálata az adott elempárnál
Minden egyes vizsgálat előtt és után 0,1 mg pontossággal mértem a munkadarabok
tömegét, melyekből számítottam a kopást. A kopás meghatározásakor az öt perc alatti
kopást vettem figyelembe.
A lézer szinterelt munkadarabokon tapasztalható beágyazódási jelenség miatt nem lehet
a pontos kopást megállapítani. A pórusokba beágyazódó műanyag és üvegszál részek
megnövelik a szinterelt munkadarab tömegét, ezért a próbadarabok tömegének
mérésével kapott kopás értékek nem mutatnak pontos képet.
Olyan terhelési állapotoknál, ahol a beágyazódás mértéke nagyobb (nagyobb terhelő
erőnél, nagyobb koptatási sebességnél), tömegnövekedést tapasztaltam. Ennek az oka,
hogy a lekopott mennyiség kisebb, mint a beágyazódott anyag együttes tömege (9.9. és
9.10. ábra). A diagramok függőleges tengelyén tömegváltozás felirat látható, mert a
jelenség ezzel jobban leírható. Hasonló esetekben a szakirodalomban ezt kopásnak
nevezik.

74

9.9. ábra
A munkadarabok tömegváltozása a terhelés függvényében. Az elméleti görbétől a
beágyazódási jelenség miatt eltér a kopás mértéke (az ábra a 200 mm/s pásztázási
sebességgel készült Fe-Ni-Cu(P) munkadarab tömegváltozás értékeit mutatja,
PA 66-GF30 koptató ellendarab esetén 1000 mm/s koptatási sebességnél)
A 9.9. ábrán 200 mm/s pásztázási sebességgel készült (3,4%-os porozitású) munkadarab
tömegváltozásai láthatók. Növekvő terhelésnél a pórusokba egyre több anyag rakódik
be, és 130 N terhelésnél már bizonyos méréseknél látható az előbb leírt
tömegnövekedés is.

9.10. ábra
A kopás változása a koptatási sebesség függvényében. Az elméleti görbétől nagy
sebesség értéknél jelentős eltérés mutatkozik (az ábra a 200 mm/s-os pásztázási
sebességgel készült Fe-Ni-Cu(P) munkadarab tömegváltozás értékeit mutatja, PA 66GF30 koptató ellendarab esetén 100 N-os terhelő erőnél)
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A koptatási sebesség hatása eltér a terhelő erő változásának hatásától. A koptatási
sebesség növekedésével 1000-1100 mm/s esetén a kopás növekedő tendenciát mutat.
Ennek oka, hogy súrlódási hő hatására a műanyag koptató ellendarab kilágyul, és a
felületén előtűnő üvegszál darabok erőteljesebb koptató hatást fejtenek ki. 1200 mm/s
esetén a súrlódási hő hatására nem csak kilágyul, hanem az érintkezési felületén meg is
olvad a műanyag, ezzel a beágyazódás túlsúlyba kerül a kopási folyamattal szemben, a
munkadarab tömege is nő. Az előbb leírt jelenségek okait mind felülettopográfiai
vizsgálatokkal mind hőmérsékletméréssel alátámasztottuk (9.4.1. és 9.4.2. fejezet).
9.4.1. A koptatott felületek topográfiája
A koptatott felületeket SEM berendezéssel és Nanosurf 3D-s felületi topográffal
vizsgáltuk. Néhány jellegzetes kopási felület SEM felvétele a 9.11. ábrán látható.

a,

b,

c,

d,
9.11. ábra

Jellegzetes kopási felületek scanning elektronmikroszkópos képe
a, és b,: egy-egy 400 mm/s pásztázási sebességgel gyártott Fe-Ni-Cu(P) munkadarab
700 mm/s sebességgel koptatott felülete
c, és d,: 400 mm/s pásztázási sebességgel gyártott Fe-Ni-Cu(P) munkadarabok kopási
képe 1100 és 1000 mm/s koptatási sebességnél
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Kis koptatási sebesség tartományban (300-900 mm/s) a kopás nem tér el az
irodalomban a tömör anyagokra leírt koptatási tulajdonságoktól. A 9.11./a és 9.11./b
ábrán kis sebességgel (700 mm/s) koptatott darab felülete látható. A koptatási folyamat
kezdetén kialakul a fém felületén is egy vékony műanyag film réteg, amit munkadarab
mikroszkópos képén mattnak és simának érzékelünk. A felrakódott réteg miatt
megváltozik az eredeti tribológiai pár kapcsolat, mert a műanyag a műanyagon mozdul
el, ami csökkenti a munkadarab kopását, ezért ezen a szakaszon ezzel magyarázhatók a
kísérleteknél tapasztalt viszonylag kis tömegváltozás értékek (9.10. ábra).
Nagyobb koptatási sebességeknél (1000-1200 mm/s) a műanyag felületén előtűnő
üvegszál darabok a kopási folyamatot megváltoztatják. Az abrazív kopás miatt a vékony
műanyag filmréteg lekopik, és az üvegszál darabok közvetlenül érintkeznek a fémmel.
A munkadarab felülete az üvegszálak koptató hatása miatt kifényesedik és barázdálttá
válik (9.11./c és 9.11./d).

a,

b,

c,

d,
9.12. ábra

A üvegszál darabok által keltett jellegzetes kopási nyom, és azok háromdimenziós képe
(egy 300 mm/s-os pásztázási sebességgel gyártott Fe-Ni-Cu(P) munkadarab 130 N-os
terheléssel és 1000 mm/s-os koptatási sebességgel végzett koptatási vizsgálata után)
Az elektronmikroszkópos felvételek kiértékelése kétdimenziós képek alapján történik.
A koptatott felület térbeli ismerete kiegészítő információkat szolgáltat, ezért a koptatott
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felületeket megvizsgáltam 3D-s felületi topográffal is (9.12. ábra). A vizsgált felület
számítógépes modelljét 3D-ben lehet monitoron megjeleníteni és kiértékelni.
Nagy terhelésnél a munkadarabból nagy mélységben kopik ki az alapanyag, miközben
csak csekély tömegcsökkenést lehet kimutatni. Ezzel is a beágyazódást lehet
megerősíteni.
9.4.2. A hőmérséklet hatásának vizsgálata a koptatási folyamatokban
A műanyag szilárdsági tulajdonságai viszonylag kis hőmérséklet tartományon belül is
jelentősen változhatnak. Ez a változás értelemszerűen kihat a súrlódási tulajdonságokra
is. A súrlódási felület hőmérsékletének közvetlen mérésére nincs lehetőség, pedig az
érintkezési felület hőmérséklete nagyban befolyásolja az ott lejátszódó jelenségeket. Az
irodalomban idáig elfogadott volt, hogy a környezeti hőmérséklet értékét adták meg,
viszont a súrlódási hő miatt a kapcsolódási felület tényleges hőmérséklete nagyobb
ennél.
Az érintkezési felület hőmérsékletének eddigieknél pontosabb meghatározására tapintó
hőmérőkből álló rendszert építettünk fel. Az MGCplus adatgyűjtővel lehetőség van
egyszerre öt csatornán a hőmérséklet mérésére. Öt tapintó hőmérőt megfelelően
elhelyezve meghatározhatjuk a koptató ellendarab és a munkadarab érintkezési helyén a
hőmérsékletet. A valóságban az érintkezési felület hőmérséklete nem homogén, a
vizsgálatok során kvázi homogén állapotot tételezek fel, a térbeli eloszlás közel átlagán.
A 9.13. ábrán látható elrendezés alapján a különböző hőmérők adataiból a gradiensek
közelítőleg meghatározhatók.

9.13. ábra
Hőmérséklet meghatározás az érintkező felületen tapintó hőmérőkkel
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9.14. ábra
A szinterelt munkadarab felületén mért hőmérséklet és a kapcsolódási felület becsült
hőmérséklete közötti összefüggés
A szobahőmérsékletről induló vizsgálat során a súrlódási hő hatására a munkadarabok
hőmérséklete folyamatosan emelkedett. A 9.13. ábrán látható beállítással a koptatási
folyamat során a mérési pontokhoz tartozó hőmérséklet értékeket rögzítettem.
A mérési eredmények alapján egy közelítő átszámítási görbét szerkesztettem, amelynek
segítségével a szinterelt munkadarab felületén, a koptató műanyag ellendarab szélétől
1,5 mm-re mért hőmérséklet értékeket át lehet számítani a kapcsolódási felület közelítő
hőmérsékletére (9.14. ábra). A többi mérésnél elég volt csak egy tapintó hőmérőt
elhelyezni a szinterelt munkadarab felületén, és jó közelítéssel következtetni lehetett az
érintkezési felület hőmérsékletére.
A koptatási vizsgálatok során a hőmérséklet folyamatosan mért adataiból az átszámítási
görbe segítségével határoztam meg a súrlódási felület hőmérséklet értékekeit, amelyet a
9.15. ábrán a porozitás és a koptatási sebesség függvényében tüntettem fel.
A 9.15. ábrán látható, hogy a kapcsolódási felület maximális hőmérséklete 240-260°C.
Ez azt jelenti, hogy a két súrlódó pár közül a Fe-Ni-Cu(P) szinterelt darabban a
vizsgálatok alatt szerkezet és tulajdonság változással nem kell számolni, a változásokat
elég a PA 66-GF30 műanyagra vizsgálni.
Kisebb koptatási sebességnél a hőmérséklet kb. 50-100°C közötti tartományban marad.
Ebbe a tartományba esik alapanyagunk üvegesedési hőmérséklete [89, 106-108], amely
tartományig jelentős tulajdonság változással nem kell számolni. A súrlódási tényező
vizsgálatok szerint ebben a tartományban a súrlódási tényező közel állandó, a koptatott
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felület mikroszkópi képe fémes felületet mutat, a felületi érdesség vizsgálatok érdesség
csökkenést mutatnak.

9.15. ábra
A különböző porozitású munkadarabok vizsgálata során mért hőmérséklet értékek
Az üvegesedési hőmérséklet fölött a 100-150°C tartományban a műanyag lágyul, a
szinterelt darabon megjelenik egy vékony felrakódott műanyag réteg, a súrlódási
tényező csökken, felületi érdesség változás nem mutatható ki. A poliamid gyártók ebbe
a tartományba teszik a műanyag hosszú ideig terhelhető lágy állapotát [89, 106-108].
160-170°C-os tartományban elérjük a poliamid terhelhetőségi határát, az anyag
szilárdsága lecsökken. Megkezdődik a szinterelt darab pórusaiba a műanyag
beágyazódása, a súrlódási tényező hirtelen megnő, a szinterelt munkadarab felületére
lerakódó műanyag réteg lekopik, a koptatott felület mélyen barázdált lesz.
A vizsgálatok során többször elérte a hőmérséklet a műanyag olvadáspontját (255°C),
ebben a pontban a lecsökkent szilárdsági jellemzők miatt a mérést meg kellett szakítani.
A műanyag felület olvadáspontjának elérését a szenzoros mérésen kívül vizuális
megfigyelés is alátámasztotta, ilyenkor a műanyag ellendarabon jellegzetes elkenődés
volt látható (9.16./a ábra). A műanyag felület helyileg megolvadt, és a felületi nyomás
hatására a megolvadt rész kifolyt az érintkezési felületről és a munkadarab oldalán
vékony filmrétegben jelent meg (9.16./b ábra). A megolvadt műanyag részek a
szinterelt munkadarabra is ráragadtak és ún. szakállt képeztek (9.16./c).
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a,

b,

c,

9.16. ábra
A kilágyult műanyag nagy terhelésnél kipréselődött a kontakt felületek közül, és mind a
műanyag koptató ellendarab, mind a fém próbatest felületén lerakódott
9.5. A lézer szkenner pásztázási sebességének optimalizálása az adott elempár
tribológiai tulajdonságai alapján
A nagy porozitás kiszámíthatatlanabbá teszi a munkadarabok olyan tribológiai
tulajdonságait, mint a súrlódási tényező és a kopás. Ezért a munkadarabok adott
feladatra való elkészítéséhez érdemesebb a kisebb porozitás értékeket biztosító 200, 400
vagy 600 mm/s értékek közül választani. Ezek közül, a továbbra is fontos modell
felépítési sebesség és mechanikai szilárdság szempontjait a 8.2. táblázatból figyelembe
véve, az optimum 400 mm/s pásztázási sebesség értéknél található.
10.

Az eredmények összefoglalása

A dolgozat alapját képző kutatás során meghatároztam a fémes jellegű porok lézer
sugaras szinterelését befolyásoló tényezőket. Rendszerbe foglaltam ezeket és
ábrázoltam a köztük lévő kapcsolatokat. Meghatároztam a lézeres szinterelésre ható
tényezőket és azok hatás erősségét az irodalomban található adatok elemzése és saját
kísérleteim alapján. Rendszerbe foglalással a fémporok lézeres szinterelése jobban
megismerhető, a szinterelési folyamat kézben tartható és a kísérletek alaposabban
megtervezhetők.
A lézeres szinterelési kísérletek elvégzéséhez a tanszéken megépítettünk egy kísérleti
berendezést, amellyel a szinterelési paraméterek értékei széles határok között
változtathatók, és a vizsgált folyamatok jól kézben tarthatók. A berendezés mechanikai
felépítésén túl elvégeztük annak teljes hardveres és szoftveres integrációját és tesztelését
is.
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A kutatás során meghatároztam azokat a tényezőket, melyek hatáserőssége a
legnagyobb a lézeres szinterelésre, majd megvizsgáltam a tényleges összefüggéseket.
Meghatároztam a kiválasztott Fe-Ni-Cu(P) (72 tömeg%-20 tömeg%-8 tömeg%) fémpor
keverék CO2 lézeres szintereléséhez szükséges technológiai adatokat. A pásztázási
sebesség értékeire nem volt meghatározott adat, ezért ennek vizsgálatát külön is
elvégeztem. Megállapítottam, hogy az adott por milyen pásztázási sebesség értékek
között szinterelhető, továbbá az optimális érték mechanikai és tribológiai szempontból
máshol helyezkedik el. A mechanikai tulajdonságokat (nyomószilárdságot, relatív
hosszváltozást, felületi érdességet) figyelembe véve a pásztázási sebesség optimuma
300 mm/s. A gyártási sebesség és a tribológiai tulajdonságok kézben tarthatósága
szempontjából ez az optimum eltolódik a kisebb porozitást biztosító 400 mm/s értékre.
Mivel

a

nyomószilárdságot

befolyásoló

tényezőkről,

azok

hatásáról

és

a

nyomószilárdsági értékekről nem álltak rendelkezésre adatok, ezért meghatároztam,
hogy különböző pásztázási sebesség értékeknél lejátszódó folyamatok milyen hatással
vannak a szinterelt anyag nyomószilárdságára és relatív hosszváltozására, és
meghatároztam ezek értékeit a különböző pásztázási sebességeknél.
A lézer szinterelt munkadarabok érdesség vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az
irodalommal ellentétben a pásztázási sebességnek nincs jelentős hatása az átlagos
érdességre és a munkadarabok egyenetlenség-magasságára.
A lézer szinterelt munkadarabok funkcionális alkalmazásához szükséges a súrlódási és a
kopási

tulajdonságok

ismerete

is.

A

lézer

szinterelt

Fe-Ni-Cu(P)

darabok

lézertechnológiai adatait tribológiai tulajdonságok alapján is optimalizáltam. A
vizsgálatokhoz az egyik legáltalánosabban használt műanyagot, a poliamidot
használtam, amely 30%-ban üvegszállal töltött volt.
Meghatároztam, hogy a lézer szinterelt próbatest és az üvegszál töltésű poliamid
súrlódópár esetén a koptatási út függvényében hogyan változik a súrlódási tényező. Az
irodalomban leírt súrlódási tényező diagramot egy harmadik, új szakasszal egészítettem
ki mérési eredményeim alapján. A három jellegzetes szakaszon mikroszkópos és
topográfiai vizsgálatok alapján feltártam, hogy a különböző szakaszokra milyen kopási
folyamatok a jellemzőek.
Az irodalomban közreadott súrlódási tényező értékek ellentmondanak egymásnak, ezért
kísérletsorozatot végeztem a súrlódási mechanizmusok pontosabb megismerésére.
Meghatároztam a lézer szinterelt darab és az üvegszállal töltött poliamid közötti
súrlódási tényező elmozdulási sebesség és a terhelő erő függését.
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A lézersugár pásztázási sebességének tribológiai tulajdonságok alapján történő
optimalizálásával megállapítottam, hogy a súrlódási tényező és a kopás az adott
anyagok és vizsgálati módszer esetén nem a munkadarabok lézeres pásztázási
sebességétől függ jelentősen, hanem azok porozitásától.
Állandó terhelés alatt végzett tribológiai kísérletek alapján meghatároztam, hogyan
változik a súrlódási tényező különböző súrlódási sebesség esetén a különböző
porozitású munkadaraboknál, és e mérések eredményeit felhasználva megállapítottam a
porozitás hatását a súrlódási tényezőre. Az így felvett diagramokkal adott körülmények
esetén előre megadható a súrlódási tényező.
Állandó súrlódási sebesség értéknél meghatároztam a súrlódási tényező változását a
terhelő erő függvényében. A porozitás ebben az esetben is nagymértékben befolyásolja
a terhelő erőt, ezért a mérési eredményeket felhasználva meghatároztam a porozitás
hatását a súrlódási tényezőre változó terhelés értékeknél.
Elektronmikroszkópos mérések alapján megfigyeltem egy új jelenséget, amelynek során
nagy terhelésnél vagy nagy súrlódási sebesség értékeknél a súrlódási hő hatására az
érintkezési felületen a műanyag koptató ellendarab kilágyul. A kilágyult műanyag és az
üvegszál töltés beágyazódik a munkadarab porozitásába, megnövelve a súrlódási
tényezőt. Mivel ez a jelenség üvegszál töltésű koptató ellendarab és nagy porozitású
alapanyag esetén lép fel, eddig ezt a jelenséget és hatását mások nem publikálták.
A munkadarabok kopási vizsgálatok utáni tömeg mérésével megállapítottam, hogy a
beágyazódási jelenség miatt az üvegszállal töltött műanyag és nagy porozitású
munkadarabok koptató vizsgálatánál a kopás nem mérhető pontosan. Ebben az esetben
a műanyag oldószeres eltávolítása sem megoldás a beágyazódott üvegszál darabok
miatt. Jelenleg az ilyen típusú munkadarabok kopás értékeinek meghatározására nincs
elfogadható pontosságú módszer, a folyamat leírására más vizsgálati módszerek
szükségesek.
Kétdimenziós pásztázó elektron mikroszkóppal és háromdimenziós számítógépes
felületi topográffal megvizsgáltam a koptatott felületeket. A felületek minőségéből és a
kopás mértékéből egyértelműen látszik, hogy a csúszó súrlódás mikor alakul át abrazív
kopássá, és hogy a kilágyult anyag mikor ágyazódik be a felületen lévő nyitott
pórusokba.
Az eddigi módszereknél pontosabban sikerült meghatározni az érintkező felületek
hőmérsékletét, amelynek segítségével be lehetett határolni a műanyagnak azokat az
átalakulási szakaszait, amelyekhez a súrlódási folyamatok változása köthető.
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11.

A tudományos eredmények összefoglalása tézisekben

1. A kereskedelemben kapható gépeknél szélesebb skálájú paraméter beállítást
lehetővé tevő CO2 lézeres szinterelő kísérleti rendszert terveztem (kidolgozva a
mechanikai és informatikai hardver és szoftver integrációját is). Technológiai
optimalizálást megelőzően teszteltem, működőképességét a lézer szinterelt darab
tulajdonsága alapján minősítettem; [S1, S2, S9-S12]
2. Az egy-, illetve a többkomponensű fémporok lézeres szinterelését befolyásoló
tényezőket

és

kölcsönhatásaikat

rendszereztem,

hatáserőségük

alapján

kiválasztottam azokat, amelyek optimalizálása a lézer szinterelt darab minőségére
erősen hat; [S5, S9-S12, S19]
3. Behatároltam, az adott feltételek (Plézer, lézerfolt átmérő, alapanyag, stb.) esetén, a
szinterelt prototípusként még elfogadható kezelési szilárdság elérése alapján a
lézersugár pásztázási sebesség tartományát [S9, S12-S15], majd ezen belül
3.1. optimalizáltam a lézer pásztázási sebesség értékét a legnagyobb
nyomószilárdság elérésére; [S9-S12, S16]
3.2. optimalizáltam a megrepedés kezdetéhez tartozó legnagyobb relatív
hosszváltozás (rövidülés) szempontjából a lézer pásztázási sebesség értékét;
[S12, S16]
4. A lézer szinterelt prototípusok és szálerősítésű polimerek „henger-tárcsa” kapcsolatú
tribológiai rendszerben történő viselkedése alapján
4.1. az eddig ismert "súrlódási tényező - koptatási út" diagramokat
kiegészítettem egy harmadik "tönkremeneteli" szakasszal,
4.2. meghatároztam a három szakasz ("bejáratódási szakasz", "üzemi szakasz",
"tönkremeneteli szakasz") sajátosságait; [S13-S16, S20]
5. A vizsgált anyagpárral állandó (100 N) terhelő erő mellett végzett súrlódási
vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az irodalomban elfogadottaktól eltérően,
a súrlódási tényező a koptatási sebesség növekedésével nem minden esetben
növekszik, esetenként állandó, illetve csökkenhet a darabok porozitása miatt: [S13S16]
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5.1.

A vizsgált anyagpárra megállapítottam, hogy a súrlódási tényező hőmérséklet
függése:
- a műanyag üvegesedési hőmérsékletéig közel állandó (a vizsgált rendszernél
ezt a hőmérsékletet a súrlódási hőből 500 mm/s koptatási sebességnél értük
el),
- a műanyag üvegesedési hőmérséklete és a tartós terhelhetőségi
határhőmérséklethez közeli érték között csökken (a vizsgált rendszernél ez
500 és 1000 mm/s koptatási sebesség értékek között következik be),
- 1000 mm/s koptatási sebesség érték fölött elérve a rövid idejű terhelhetőségi
határhőmérsékletet, a súrlódási tényező hirtelen megnő, majd a felület teljes
megolvadásáig kisebb értéken állandósul;

5.2.

Megállapítottam, hogy a porozitás növekedése:
- az üvegesedési hőmérsékletig növeli a súrlódási tényezőt,
- az üvegesedési és a tartós terhelhetőségi határhőmérséklethez közeli érték
között a koptatási sebesség növekedésével egyre nagyobb mértékben
csökkenti a súrlódási tényezőt,
- A rövid idejű terhelhetőségi határhőmérséklet közelében és felette az
üvegszál darabok beágyazódása miatt növeli a súrlódási tényezőt. Ez a hatás
arányos az anyagban található pórusokkal: minél több a pórus, annál több
anyag ágyazódik be, és annál jobban növeli a súrlódási tényezőt.

6. A vizsgált anyagpárral és állandó koptatási sebességgel (1000 mm/s) végzett
„henger-tárcsa” kapcsolatú súrlódási vizsgálat alapján megállapítottam, hogy: [S13S16]
6.1.

a súrlódási tényező a terhelő erő növekedésével csökken, mivel a műanyag
felrakódása a fém felületre egyre nagyobb mértékű lesz, módosítva ezzel a
műanyag-fém kapcsolatot a műanyag-műanyag kapcsolat irányába;

6.2.

a súrlódási tényező csökkenésének mértéke függ az anyag porozitásától:
nagyobb porozitás esetén nagyobb a csökkenés mértéke, amelynek oka, hogy
a nagyobb terhelés miatt a kopási folyamat nagyobb mértékben változtatja
meg a pórusok szerkezetét;

85

12.

A disszertációval kapcsolatos publikációk

[S1] Takács J., Sklánitz A., Lovas A., Herczeg Sz.: Lézeres gyorsprototípus gyártás, 2.
Ipari Lézer Alkalmazási Szeminárium, Balatonfüred, 2000. október 26-28.,
pp. 39-42, ISBN 963421554-8
[S2] Sz. Herczeg: Weiterentwicklung der Herstellungsbedingungen für das SLS Rapid
Prototyping Verfahren, Neuartige Herstellungs- und Reparaturtechnologien in der
Fahrzeugindustrie Kollokvium, Dresden, 20-22. 05. 2001, pp. 35-40, ISSN 14334135
[S3] Takács J., Herczeg Sz.: Gyors prototípusgyártás – növekvő versenyképesség,
Gépgyártás XLI. évf. 7-8. szám, 2001. július-augusztus, pp. 11-18, ISSN 15874648
[S4] Takács J., Herczeg Sz.: A gyors és minőségi prototípusok előállításának jellemzői,
Minőségügyi hírek XVI. évf., 2002. január, pp. 79-109, ISBN 1219-7602
[S5] Sz. Herczeg, J. Takács: Das klassische und das Laser-Sintern Methode, Neuartige
Herstellungs- und Reparaturtechnologien in der Fahrzeugindustrie, Pardubice,
26-28. 05. 2002, pp. 55-64, ISBN 80-7194-449-1
[S6] Takács J., Herczeg Sz.: Gyors prototípusgyártás lehetőségei a járműgyártásban,
33. Autóbusz

Szakértői

Tanácskozás

Nemzetközi

Gépjárműbiztonsági

Konferencia, 2002. szeptember 02-05., CD-ROM, 9. szekció: CAE módszerek a
járműgyártásban, ISBN 963 9058 17 3
[S7] J. Takács, T. Markovits, Sz. Herczeg: The laser is a new tool in the
manufacturing, Production processes and system, volume 1, Miskolc, 2002, pp.
151-159, HU ISSN 1215-0851

86

[S8] Herczeg Sz.: Gazdaságos, termelékeny módszerek, Magyar Műszaki Magazin II.
évf. 1. szám, 2003. január-február, pp. 56-57, ISSN 1588-9300
[S9] Sz. Herczeg, J. Takács: Matching of subsystems rapid prototyping and
optimisation of main process parameters, Materials, technologies, design,
maintanance – their application in the field of transportation, Zilina, may 25-27,
2003, pp. 17-20, ISBN 80-8070-074-5
[S10] Sz. Herczeg, J. Takács: Matching of subsystems rapid prototyping and
optimisation of main process parameters, Materials Engineering, Zilina
(Szlovákia), 2003 Volume X, pp. 43-46, ISSN 1335-0803
[S11] Takács J., Herczeg Sz.: A gyors prototípusgyártás története és fejlesztési
eredményei a lézertechnológiák bázisán, Gépgyártás XLIV. évf. 2004. 2-3. szám,
pp. 4-8, HU ISSN 0016-8580
[S12] Sz. Herczeg, J. Takács: Influence of scanning speed on the mechanical and
structural properties of laser sintered prototypes, Periodica Polytechnica Transport
Engineering, Budapest. 2004 32/1-2, pp. 83-90, HU ISSN 0303-7800
[S13] Sz. Herczeg, J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschitz, T. Sebestyén:
Tribological investigation of Fe-Ni-Cu based selective-laser-sintered rapid
prototype tool models against fibre-reinforced polymer, Advanced Manufacturing
and Repair Technologies in Vehicle Industry, Balatonfüred, may 17-19, 2004,
pp. 174-178, ISBN 963 420 796 0
[S14] Sz. Herczeg, J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschitz, T. Sebestyén: The effect
of sinter parameters on tribological properties of selective-laser-sintered rapid
prototype tool elements, Proceedings 8th International Conference on Tribology,
Veszprém, Hungary, jun 3-4, 2004, pp. 144-149
[S15] Sz. Herczeg, J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschitz, T. Sebestyén:
Investigation of properties of rapid prototype tool elements produced by selective
laser sintering, Proceedings of the 11th International Conference on Tools ICT2004, Miskolc, september 9-11, 2004, pp. 271-276, ISSN 1215-0851
87

[S16] Sz. Herczeg, J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschitz, T. Sebestyén:
Tribological analysis of Fe- Ni -Cu alloy produced by selective laser sintering,
Laser Assisted Net Shape Engineering 4, Erlangen, september 21-24, 2004,
pp. 535-544 in Volume 1, ISBN 3-87525-202-0
[S17] Keszte R., Herczeg Sz., Takács J.: Korszerű technológiák a felületei
tulajdonságok alakításában, Gyors prototípus készítés fejezete, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2004, p. 346, ISBN 963 420 789 8
[S18] Herczeg Sz.: Újdonságok a lézeres gyártás területén, Magyar Műszaki Magazin
III. évf. 11. szám, 2004. november, pp. 44-45, ISSN 1588-9300
[S19] Takács J., Herczeg Sz.: Gyors prototípus-készítés, Gép Műszaki Folyóirat LV.
évf. 12. szám, 2004. december, pp. 42-47, ISSN 0016-8572
[S20] Sz. Herczeg, J. Takács: Investigation of wearing surface of selective-laser-sintered
rapid prototyping specimens, Proceedings of 22nd International Colloquium on
Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry,
Czestochowa, may 18-20, 2005, pp. 55-60., ISBN 80-8070-393-0
[S21] Herczeg Sz., Takács J.: Gyors szerszámgyártás a járműiparban, 36. Autóbusz
Szakértői Tanácskozás Nemzetközi Gépjárműbiztonsági Konferencia, 2005.
augusztus

29-31.,

CD-ROM,

5.

szekció:

Gyártás,

technológia,

ISBN 963219070-X

88

13.
[1]

Felhasznált irodalom
Rimóczi J., Takács J., Palkovics L., Sklánitz A., Szilágyi A.: Munkadarabok
lézeres kezelésének számítógéppel segített hőállapotvizsgálata; MikroCAD '91.
Konferencia, ME, Miskolc, 1991. február, pp. IV. 35-40.

[2]

Mostafa A., Kálazi Z., Takács J.: Slag-free laser cutting for aluminium; Int.
Symposium on High Power Lasers and Laser Applications; Vienna, 1994. április,
pp. 229 - 232.

[3]

Takács J., Bakondi K., Buza G., Kohlhéb R.: Cast iron surface modification by
CO2 laser; Int. Symposium on High Power Lasers and Laser Applications,
Vienna, 1994. április, pp. 546 - 552.

[4]

Takacs J., Kaldos A., Boyle A.: The use of CO2 lasers for surface engineering;
Advances in materials and processing technologies (AMPT '95) International
Conference, Dublin, 1995. augusztus. 8-12. DCU, pp. 1025 - 1035.

[5]

Takács J., Keszte R., Schubert, S., Schultz, M., Sklánitz A.: Advanced Laser
Beam Cutting Using Adapttive Optics; 6th European Conference on Laser
Treatment of Materials (ECLAT), Stuttgart, 1996. szeptember 17-19.,
pp. 971 - 978.

[6]

Keszte, R.; Schuberth, R.; Schultz, M.; Takács, J.: Surface quality of laser cutting,
Laser Assisted Net shape Engineering 2., Proceedings of the LANE 97., 1997,
pp. 221 - 235.

[7]

Gál P., Takács J., Keszte R.: Investigation of laser beam and material interactions
in case of CO2 laser surface treating; Materials, Technologies, Design,
Maintenance their application in the field of transportation, 15. Int. Colloquium,
Zilina, 1998, pp. 5 - 11., ISBN 80-7100-488-X

[8]

Gál P., Takács J.: Laser surface treating for information input; Precision
machining: laser beam micromachining, Tenth Hungarian-Korean Seminar,
Budapest, 1998, pp. 139 - 146., ISBN 963 03 6564 2

[9]

Takács J., Keszte R.:Reliability of surface Quality by Laser Cutting of Sheet
Metals; Proc. of 2nd Korean Hungarian Symposium on Structural Reliability and
Engineering Edited: L.L. Hyung; J. Ginsztler, Budapest, 1999. január 10-14.,
pp. 136 - 148.

89

[10] Takács J., Gál P., Lovas A., Belt H.: Laser Brazing: A Joining Technology
Offering Benefits to Aluminium base material; (Invited lecturel) 1st International
Congress "Aluminium Brazing", Düsseldorf, 2000. május 10-12., pp. 1 - 17.
[11] Z. Kalincsák, J. Takács, G. Vértesy, A. Gasparics: The optimisation of laser
marking signals for eddy current detecting of marks; Proceeding of LANE 2004,
Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 - pp. 535 - 544., ISBN 3-87525-202-0
[12] T. Markovits, J. Takács: The Role of Laser-flux Interaction in the Optimisation of
Laser Brased Al-joints; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg
2004 - pp. 263 - 275., ISBN 3-87525-202-0
[13] T. Sebestyén, Z. Kálazi, J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschitz: Wear
Resistance Improvement of Selected-Laser-Sintered Tools by Laser Surface
Treatment; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach Verlag, Bamberg 2001 pp. 439 - 346., ISBN 3-87525-154-7
[14] Takács J.: Korszerű technológiák a felületei tulajdonságok alakításában, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2004, p.: 346, ISBN 963 420 789 8
[15] F. Niebling, A. Otto: FE-Simulation of the Selective Laser Sintering Process of
Metallic Powders; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach Verlag, Bamberg
2001 - pp. 371 - 382., ISBN 3-87525-154-7
[16] A. Gebhard: Rapid Prototyping; Carl Hanser Verlag, München 1996 - p. 322,
ISBN 3-446-18240-3
[17] Hauer P.: Gyors-prototípus gyártás az ARRK-TECH Kft-nél; Gépgyártás XLIV.
évf. 2004. 2-3. szám, pp. 20 - 20., HU ISSN 0016-8580
[18] Falk Gy.: A gyors prototípusgyártás és az öntészet kapcsolata; Gépgyártás XLIV.
évf. 2004. 2-3. szám, pp. 30 - 35., HU ISSN 0016-8580
[19] Dudás I. : Geometriai modellek alkalmazása a gyors-prototípus eljárásoknál;
Gépgyártás XLIV. évf. 2004. 2-3. szám, pp. 9 - 15., HU ISSN 0016-8580
[20] Kovács J. G., Szűcs T.: a 3D Printing újszerű alkalmazási lehetőségei; Gépgyártás
XLIV. évf. 2004. 2-3. szám, pp. 59 - 61., HU ISSN 0016-8580
[21] Németh A.: Gyors prototípusgyártás FDM technológiával - Rapid Prototyping a
gyakorlatban; Gépgyártás XLIV. évf. 2004. 2-3. szám, pp. 56 - 58.,
HU ISSN 0016-8580
[22] R. Leibelt, R. Dierken, P. Hoffman: Laser Sintering of Iron Based Powders;
European Conference on Laser Treatment of Materials, Hanover, September 22 23. 1998 - pp. 431 - 436., ISBN 3-88355-263-1
90

[23] M. Shellabear, O. Nyrhilä: DMLS - Development History and State of the Art;
Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 - pp. 393 - 404.,
ISBN 3-87525-202-0
[24] T. Wohlers: State of the Industry and Technology Update, Proceedings of
EuroMould 2003
[25] Ph. Clementz, J. N. Pernin: Homogenization modeling of capillary forces in
selective laser sintering; International Journal of Engineering Science 41, 2003 pp. 2305 - 2333.
[26] J. P. Kruth, L. Froyen, J. Van Vaerenbergh, P. Mercelis, M. Rombouts, B.
Lauwers: Selective laser melting of iron-based powder; Journal of Materials
Processing Technology 149, 2004 - pp. 616 - 622.
[27] D. Binder: New solution for the improvement of metallic prototypes regarding
surface quality, dimensional changes and solidity; European Conference on Laser
Treatment of Materials, Hanover, September 22 - 23. 1998 - pp. 425 - 430.,
ISBN 3-88355-263-1
[28] F. Klocke, C. Freyer: Quick Manufacture, Repair and Modification of Steel
Moulds using Controlled Metal Build Up; Proceeding of LANE 2004,
Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 - pp. 579 - 587., ISBN 3-87525-202-0
[29] D. R. Angst, B. L. McKinney: Applying stereolithography to redoce lead times
and costs associated with prototype tooling; Proceedings of the LANE'94, Vol. II.,
1994 - pp. 827 - 834., ISBN 3-87525-061-3
[30] F. Klocke, C. Ader: Layer Manufacturing of Ceramic Materials; Proceeding of
LANE

2004,

Meisenbach

Verlag,

Bamberg

2004

-

pp. 505 - 510.,

ISBN 3-87525-202-0
[31] M. L. Murphy, W. M. Steen, C. Lee: The Rapid Manufacture of Metallic
Components by Laser Surface Cladding; Proceedings of the LANE'94, Vol. II.,
1994 - pp. 803 - 813., ISBN 3-87525-061-3
[32] C. Over, W. Meiners, K. Wissenbach, M. Lindemann, G. Hammann: Selective
Laser Melting - A New Approach for the Direct Manufacturing of Metal Parts and
Tools; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach Verlag, Bamberg 2001 pp. 391 - 398., ISBN 3-87525-154-7
[33] G. Reinhart, M. Meindl, M. Carnevale: Indirect Metal Laser Sintering Supporting
Pressure Die Casting; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach Verlag, Bamberg
2001 - pp. 341 - 352., ISBN 3-87525-154-7
91

[34] Takács J., Pap G., Kálazi Z., Bán T.: A gyorsprototípus készítés lehetőségei;
Gépgyártástechnológia, XXXV. évfolyam 3-4. szám, pp. 103-105.
[35] Fülöp Gy., Horváth M., Kodácsy J. : Gyors prototípusgyártás szeletelő marással;
Gépgyártás XLIV. évf. 2004. 2-3. szám, pp. 16 - 19., HU ISSN 0016-8580
[36] M Hedges: Laser Based Additive Manufacture Using LENS and M3D; Proceeding
of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 - pp. 523 - 534.,
ISBN 3-87525-202-0
[37] Mátyási Gy., Friedrich A.: Gyors prototípus gyártás és a Reverse Engineering;
Gépgyártás XLIV. évf. 2004. 2-3. szám, pp. 45 - 52., HU ISSN 0016-8580
[38] G. Reinhart, J. Fährer: Schneller zum Formeinsatz mit Rapid Prototyping; WB,
Carl Hanser Verlag, München, Jahrg. 133 (2000) 5, pp. 98 - 100.
[39] K. Wissenbach: Der direkte Weg zum Metallbauteil; MM Industrie Magazin,
2003/3, pp. 40 -41.
[40] T. Rechtenwald, F. Niebling, D. Pohle, G. Esser: An Investigation into Laser
Sintering of PEEK; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg
2004 - pp. 485 - 496., ISBN 3-87525-202-0
[41] O. Nyrhilä, J. Hänninen, J. Kotila, J.-E. Lind, T. Syvänen: The Effect of Layer
Thickness in the Direct Metal Laser Sintering Process; Proceeding of LANE
2001, Meisenbach Verlag, Bamberg 2001 - pp. 363 - 370., ISBN 3-87525-154-7
[42] P. Berce, I. Dudás, Cs. Gyenge, H. Chezan : Experimental Research Regarding
the New Developmnets of the Rapid Prototyping Technologies in Medical
Implants;

Gépgyártás

XLIV.

évf.

2004.

2-3.

szám,

pp. 21

-

24.,

HU ISSN 0016-8580
[43] F. Herzog: Drei auf einen Sreichen; MM Industrie Magazin, 2003/15, pp. 42 - 45.
[44] J. Gundlach: Rapid Production of Functional Prototype Castings and Transfer into
small Series, Based on Laser Sintered Patterns; Proceeding of LANE 2004,
Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 - pp. 405 - 412., ISBN 3-87525-202-0
[45] A. Gebhard: Rapid Prototyping; Carl Hanser Verlag, München 2000 - p. 379,
ISBN 1-446-21259-0
[46] F. Niebling, A. Otto, M. Geiger: Temparature and Stress Development in the
DMLS Process; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg 2004 pp. 464 - 472., ISBN 3-87525-202-0
[47] S. Dingal, T. R. Pradhan, S. Sundar, A. R. Choudhury, S. K. Roy: Experimental
Investigation of Selective Laser Sintering of Iron Powder by Application of
92

Taguchi Method; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag, Bamberg 2004
- pp. 445 - 456., ISBN 3-87525-202-0
[48] S. Seitz, S. van de Crommert, K. J. Esser, K. McAlea: New Materials for New
Applications in SLS Selective Laser Sintering; Proceeding of LANE '97,
Meisenbach Verlag, Bamberg 1997 - pp. 623 - 628., ISBN 3-87525-090-7
[49] S. Kolossov, E. Boillat, R. Glardon, P. Fischer, V. Romano: 3D Finite Element
Simulation of Selective Laser Sintering; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach
Verlag, Bamberg 2004 - pp. 457 - 464., ISBN 3-87525-202-0
[50] W. Meiners, A. Moral, K. Wissenbach, R. Poprawe, F. Klocke, H. Wirtz:
Manufacturing of Metal and Ceramic Parts Using Selective Laser Sintering;
European Conference on Laser Treatment of Materials, Hanover, September 22 23. 1998 - pp. 437 - 444., ISBN 3-88355-263-1
[51] W. König, T. Celiker, Y.-A. Song: Process Development for Direct
Manufacturing of Metallic Parts; Proceedings of the LANE'94, Vol. II., 1994 pp. 785 - 792., ISBN 3-87525-061-3
[52] S. Kolossov, E. Boillat, R. Glardon, P. Fischer, M. Locher: 3D FE simulation for
temperature evolution in the selective laser sintering process; International Journal
of Machine Tools and Manufacture 44, 2004 - pp. 117 - 123.
[53] Sz. Herczeg, J. Takács: Matching of subsystems rapid prototyping and
optimisation of main process parameters, Materials Engineering, Zilina
(Szlovákia), 2003 Volume X, pp. 43-46., ISSN 1335-0803
[54] F. Miani, E. Kuljanic, M. Sortion: Modelling the Mechnical Properties of Direct
Metal Selectively Laser Sintered Parts; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach
Verlag, Bamberg 2001 - pp. 383 - 390., ISBN 3-87525-154-7
[55] H. Leclerc, N. Boudeau, J. C. Gelin: Investigations on Selective Laser Sintering
Process for Manufacturing Microparts; Proceeding of LANE 2001, Meisenbach
Verlag, Bamberg 2001 - pp. 407 - 310., ISBN 3-87525-154-7
[56] B. Van der Schueren, J. P. Kruth: Laser Based Selective Metal Powder Sintering;
Proceedings of the LANE'94, Vol. II., 1994 - pp. 793 - 802., ISBN 3-87525-061-3
[57] Nagy E., Barna Gy.: Bevezetés a porkohászatba; Műszaki könyvkiadó, Budapest
1965 - p. 235
[58] M. J. Balsin: Porkohászat; Nehézipari könyv- és folyóiratkiadó vállalat, Budapest
1951 - p. 316

93

[59] Randal M. German: Powder Metallurgy Science; Metal Powder Industries
Federation, New Jersey 1984 - p. 279
[60] Berecz E.: Fizikai kémia; Tankönyvkiadó, Budapest 1991 - p. 691
[61] H. H. Zhu, L. Lu, J. Y. H. Fuh, C. C. Wu: Effect of braze flux on direct laser
sintering Cu-based metal powder; Materials and Design, 2004
[62] Wolfram E.: Nedvesedés és folyadékadhézió; Akadémiai kiadó, Budapest 1983 p. 57, ISBN 963 05 3513 0
[63] Sajó Ernő: Lágyforrasztás az elektronikában, Műszaki Könyvkiadó, Budapest,
1984, p. 199, ISBN 963 10 5381 4
[64] O. Udvardy, A. Lovas: Surface and Interfaces in some Basic Metallurgical
Processes; Proceedings of 22nd International Colloquium on Advanced
Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, Czestochowa, 2005.
may 18-20, pp. 91-96., ISBN 80-8070-393-0
[65] C. Wilkenig: Lasersintern als Rapid Prototyping- Verfahren - Grenzen und
Möglichkeiten; Dissertation, Technischen Universität München, Fakultät für
Maschinenwesen, Lehrstuhl für Feingerätebau und Mikrotechnik, 10. 12. 1997.,
p. 128
[66] E. Beyer, K. Wissenbach: Oberflaechenbehandlung mit Laserstrahlung; SpringerVerlag, Berlin 1998 - p. 365, ISBN 3-540-63224-7
[67] F. Niebling, A. Otto, M. Geiger: FE-Simulation des selektiven Laserstrahlsinterns
von Metallpulver; Laser Opto 32(6), 2000 - pp. 68 - 71.
[68] P. Fischer, V. Romano, H. P. Weber, S. Kolossov: Pulsed laser sintering of
metallic powders; Thin Solid Films 453 - 454, 2004 - pp. 139 - 144.
[69] A. Lohner: DMLS in the Product Development Process; Proceeding of LANE '97,
Meisenbach Verlag, Bamberg 1997 - pp. 571 - 576., ISBN 3-87525-090-7
[70] H. H. Zhu, L. Lu, J. Y. H. Fuh: Development and characterisation of direct laser
sintering

Cu-based

metal

powder;

Journal

of

Materials

Processing

Technology 140, 2003 - pp. 314-317.
[71] B. ODonnchadha, A. Tansey: A note on rapid metal composite tooling by
selective laser sintering; Journal of Materials Processing Technology 153-154,
2004 - pp. 28 - 34.
[72] D. King, T. Tansey: Rapid tooling selective laser sintering injection tooling;
Journal of Materials Pocessing Technology 132, 2003 - pp. 42 - 48.

94

[73] S. Kraeupl, P. Hoffmann: New developments for laser sintering of metallic
powders; Proceeding of LANE '97, Meisenbach Verlag, Bamberg 1997 pp. 607 - 614., ISBN 3-87525-090-7
[74] A. Coremans, D. Groot: Residual stresses and thermal stability of laser beam
sintered metal parts; Proceeding of LANE '97, Meisenbach Verlag, Bamberg 1997
- pp. 577 - 588., ISBN 3-87525-090-7
[75] Y. Tang, H. T. Loh, Y. S. Wong, J. Y. H. Fuh, L. Lu, X. Wang: Direct laser
sintering of a copper-based alloy for creating three-dimensional metal parts;
Journal of Materials Processing Technology 140, 2003 - pp. 368-372.
[76] H. H. Zhu, L. Lu, J. Y. H. Fuh: Influence of binder`s liquid volume fraction on
direct laser sintering of metallic powder; Material Science and Engineering A 371,
2004, pp. 170 - 177.
[77] M. W. Khaigh, J. Y. H. Fuh, L. Lu: Direct metal laser sintering for rapid tooling
processing and characterization of EOS parts; Journal of Materials Processing
Technology 113, 2001 - pp. 269 - 272.
[78] N. Anton, J. L. Delgado, F. Velasco, J. M. Torralba: Influence of alloying element
additions on tribological behaviour of sintered steels with high content in
manganes-nickel; Journal of Materials Processing Technology 143-144, 2003 pp. 475 - 480.
[79] M. Shellabear, J. Lenz, V. Junior: E-Manufacturing with Laser-Sintering - To
Series Production and Beyond; Proceeding of LANE 2004, Meisenbach Verlag,
Bamberg 2004 - pp. 435 - 444., ISBN 3-87525-202-0
[80] K. S. Narasimhan: Sintering of powder mixtures and the growth of ferrous powder
metallurgy; Materials Chemistry and Physics 67, 2001, pp. 56 - 65.
[81] M. Anton: LS Laser Sintern - Herstellungsverfahren für Metallische Prototypen;
Rapid Prototyping and Tooling VDI-Berichte Nr. 1686, 2002 - pp. 92-95.,
ISBN 3-18-091686-9
[82] G. Witt, T. Brei: Vom Metallpulver zum Gesenk / Bauteil; Rapid Prototyping and
Tooling VDI-Berichte Nr. 1686, 2002 - pp. 69-89., ISBN 3-18-091686-9
[83] C. Ader: Direktes Lasersintern keramischer Feingusskomponenten; Rapid
Prototyping and Tooling VDI-Berichte Nr. 1686, 2002 - pp. 57-67., ISBN 318-091686-9
[84] M. Meindl: Indirektes Metall-Lasersintern für den Einsatz im Rapid
Manufacturing; Laser Opto 32(6), 2000 - pp. 72 - 75.
95

[85] D. Nellessen: Rapid Technologies im Versuchsfahrzeugbau; Rapid Prototyping
and Tooling VDI-Berichte Nr. 1686, 2002 - pp. 3 - 16., ISBN 3-18-091686-9
[86] W. Meiners, K. Wissenbach, R. Poprawe: Direct Selective Laser Sintering of
Steel Powder; Proceeding of LANE '97, Meisenbach Verlag, Bamberg 1997 pp. 615 - 622., ISBN 3-87525-090-7
[87] V. Junior: Vom Unikat bis zur Kleinserie; MM Industrie Magazin, 2002/ 19,
pp. 54 - 57.
[88] Katholieke Universiteit Leuven, Department of Mechanical Engineering,
www.mech.kuleuven.be/pma/research/pp/facilities/dtm_en.phtml
[89] Kalácska G.: Műszaki műanyagok gépészeti alapjai; Minerva-Sop bt, Sopron
1997 - p.: 120, ISBN 963 04 8704 7
[90] Füzes L.: Műanyagok anyag- és technológia kiválasztás; Bagolyvár Kiadó, 1994 p.: 560, ISBN 963 7423 37 0
[91] Dunai A., Macskási L.: Műanyagok fröccsöntése; Lexica kft., Budapest 2003 p.: 445, ISBN 963 206 550 6
[92] S. Apichartpattanasiri, J. N. Hay, S. N. Kukureka: A study of the tribological
behaviour of polyamide 66 with varying injection-moulding parameters; Wear
251, 2001, pp. 1557 - 1566.
[93] J. J. Horst: Influence of fibre orientation on fatigue of short glassfibre reinforced
Polyamide;

Delft

University

Press,

Nederlands

1997

-

p.: 176,

ISBN 90-407-1532-7
[94] F. Franek: Tribologie; Schriftenreihe des Wirtschaftsförderungsinstitutes Nr. 277,
WIFI Österreich, Adolf Holzhausens Verlag, Wien, 1996 - p.: 128
[95] Austrian Center of Competence for Tribology: Business Report 2003/2004; Copy
und Druckges.m.b.H., Wien, 2004 - p.: 56
[96] N. M. Talijan, D. S. Trifunovic, D. D. Trifunovic: The influence of different iron
powders on the friction properties of sintered friction materials based on iron;
Materials Letters 46, 2000, pp. 255 - 260.
[97] Valasek

I.:

Tribológiai

kézikönyv;

Tribotechnik

Kft,

Budapest

1996 ,

ISBN 963 02 98368
[98] H. Unal, U. Sen, A. Mimaroglu: Dry sliding wear characteristics of some
industrial polymers against steel counterface; Tribology International 37, 2004 pp. 727 - 732.

96

[99] Y. K. Chen, O. P. Modi, A. S. Mhay, A. Chrysanthou, J. M. O'Sullivan: The
effect of different metallic counterface materials and different surface treatments
on the wear and friction of polyamide 66 and its composite in rolling-sliding
contact; Wear 255, 2003, pp. 714 - 721.
[100] Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA): Kenndaten für die
Verarbeitung thermoplastischer Kunststoffe, Teil 3, Tribologie; Carl Hanser
Verlag, München 1983 - p.: 530, ISBN 3-446-13062-4
[101] Z. Chen, T. Li, Y. Yang, X. Liu, R. Lv: Mechanical and tribological properties of
PA/PPS blends; Wear 257, 2004, pp. 696 - 707.
[102] J. Takács, L. Tóth, F. Franek, A. Pauschity, T. Sebestyén: Investigation of
Tribological Properties of Laser-Sintered and Coated Parts, 2nd Word Tribology
Congress, Vienna, September 3 - 7. 2001, ISBN 3-901657-08-8
[103] W. M. Steen: Laser Material Processing; Springer-Verlag, Berlin, 1991 - p.: 266,
ISBN 0-540-19670-6
[104] F. Klocke, H. Wirtz, C. Freyer: Selective Laser Sintering of Zirconium Silicate
Shells for Investment Casting; Production Engineering, 2000 Vol. VII/1,
pp. 45 - 47.
[105] Sólyom Jenővel történt személyes konzultáció alapján
[106] Quadrant GmbH. on-line termékkatalógus, webhely: www.quadrantplastics.com
[107] J & A Plastics GmbH. on-line termékkatalógus, webhely: www.j-a.de
[108] Ensinger Ltd. on-line termékkatalógus, webhely: www.ensinger.ltd.uk
[109] M. Hansen: Metallurgy and Metallurgical Engineering Series, Constitution of
Binary Alloys; McGraw-Hill Book Company, London, 1958 - p.: 1305

97

14.

Mellékletek

1. sz. melléklet
A főbb poliamid típusok tulajdonságai [89]
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A PA66 vízfelvétele a környező közeg páratartalmának függvényében [89]
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