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Bevezetés
Napjainkban a mőszaki fejlıdés egyik motorja az anyagtudomány. A szerkezeti
anyagok terén az elmúlt tíz évben több új kategória jelent meg, például a
nanokompozitok vagy a különbözıfajta mikron nagyságrendő adalékanyagok. Erre
irányulóan több projekt is elindult: például a GVOP 3.3 kutatási és fejlesztési projekt
nanokompozit elıállításra és vizsgálatára, illetve INNOCSEKK program öntött
poliamid 6 mikro-kompozit fejlesztésre különbözı anyagtulajdonságok elérése
érdekében.
Kutatási munkámmal részt veszek a fent említett pályázatok által támogatott ipari
anyagfejlesztési programokban. Diplomadolgozatom témája az univerzálisan használt
öntött poliamid 6 mőszaki mőanyag kompozit változatainak fejlesztése különbözı
adalékanyagokkal. Munkám során mechanikai és tribológiai méréseket végeztem el. A
mechanikai méréseimet szabványok elıírásai alapján szakítógépen, Charpy-ingán,
terhelés alatti behajlási hımérsékletet (HDT) mérı gépen és keménység mérı gépen
végeztem. A tribológiai méréseket a DIN50322 szabvány által javasolt VI. vizsgálati
kategória, „pin-on-disc” vizsgálati rendszerben végeztem.
Az elvégzett mérésekkel célom a mintaanyagok alapvetı tulajdonságainak
meghatározása és viselkedésének feltérképezése eltérı mechanikai és súrlódási
körülmények között, de nem célom a konkrét anyagjellemzık megadása. A viszonyítás
miatt párhuzamosan kontrollméréseket végeztem az alappolimer mátrixon, illetve a
súrlódási

vizsgálatoknál

más

kompozitokon.

Így

a

méréseimbıl

levonható

következtetések egy átfogóbb információ bázist jelentenek az öntött poliamid 6
nanokompozit további vegyipari mőveleteinek a tökéletesítéséhez.
Dolgozatomban bemutatom a vizsgált anyagokat és azok elıállítását. Rögzítem a
mérési rendszereket, bemutatom a mérési eredményeket. Mérési eredményekbıl a
vizsgált anyagra vonatkozó megállapításokat teszek, melyek kijelölik a szükséges
változtatásokat.
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1. Nanotechnológia, szén nanocsövek [7], [2]
1.1. Nanotechnologia
A nanométer mérető részecskék világa rendkívül változatos. Hogy errıl a világról
nincs még kimerítı ismeret, annak tudható be, hogy csak a közelmúltban váltak
szélesebb körben hozzáférhetıvé azok az analitikai eszközök, amelyekkel ezt a világot
vizsgálni lehet. Az eddig összegyőlt tapasztalatokból az a következtetés vonható le,
hogy a nanomérető anyagok másképpen viselkednek, mint a makroszkopikus világ
szereplıi. Ennek a világnak fontos szereplıi a szén nanocsövek.

1.2. Szén nanocsövek
A szén nanocsöveknek két alapvetı csoportja van:
egyfalú és többfalú nanocsövek. Elıbbi esetben a
nanocsı egy tökéletes hengerré tekert, egyetlen atom
vastagságú grafitréteg, míg az utóbbiak koncentrikusan
egymásban elhelyezkedı egyfalú csövekbıl épülnek fel,
úgy, hogy a hengerek egymástól 0,34 nm távolságban
vannak (1. ábra). Az egymásba épülı csövek száma 2-tıl
több tízig vagy akár 100-ig is változhat. A szén

1. ábra. Többfalú nanocsı

nanocsövek nem azonosak a szénszálakkal; ezek
valóban csövek, azaz belsejükbe különbözı anyagok tölthetık be.

1.2.1. Elıállítása
Jelenleg két módszer látszik alkalmasnak nagy mennyiségő (kilogrammok) szén
nanocsövek elıállítására. Az egyik a plazmatechnológia, amely elektromos ívkisülés
révén

hoz

létre

a

nanocsı

képzıdéséhez

megfelelıen

magas,

úgynevezett

plazmahımérsékletet. Itt szénatomok, illetve atomcsoportok képzıdnek a szén
elektródokból, és rakódnak le különbözı szénmódosulatként a reaktorban. A másik
módszer a szénhidrogének gázfázisú katalitikus bontása (CCVD – Catalytic Chemical
Vapor Deposition).
A szén nanocsövek szintézise során a csöveken kívül más szénformák is képzıdnek,
ezek alkotják a termék döntı hányadát. A szintézist követı tisztítás folyamán el kell
távolítani az amorf szénféleségeket, a grafitos jellegő szénformákat, s közben a
kezelések hatására felnyílnak a nanocsövek végei, amelyek a legtöbb esetben zártak. A
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tisztítás eredményeként kapott tiszta, nyitott nanocsövek már nagy fajlagos felülettel
rendelkeznek. Sok esetben nem sikerül a tökéletes tisztítás, és a mintában
katalizátornyomok és más szénformák is maradnak. Ennek következménye, hogy a
minta fajlagos felülete vagy valamilyen gázra vonatkoztatott adszorpciós kapacitása
nem éri el a kívánt értéket.

1.2.2. Fajtái
Az egyfalú szén nanocsövek a grafitsík
feltekerésének mikéntjétıl függıen három
csoportba sorolhatók: karosszék, cikkcakk és
királis nanocsövek (2. ábra). A feltekerés
mikéntje befolyásolja az egyfalú nanocsı
elektromos tulajdonságait; minden karosszék
konfigurációjú nanocsı fémes viselkedéső, a
cikkcakk

nanocsövek

közül

csak

minden

2. ábra. Karosszék, cikkcakk, királis
harmadik,

a

többiek

félvezetı

tulajdonságokkal rendelkeznek. A királis nanocsövek esetén a kiralitás határozza meg a
csı viselkedését.
Elméleti munkák sp2 hibridizációjú hálókból felépíthetı szén nanoszerkezetek létét
vetítették elıre: nanométeres Y elágazások, nanocsı könyökök, tóruszok és tekercsek
lehetséges voltára mutattak rá a modellek és számítások. Mint a fullerénnél, ezeknek a
szerkezeteknek is közös vonása, hogy kialakulásukhoz elengedhetetlenül szükséges nem
hatszöges győrők beépítése a hatszöges grafitszerkezetbe.
Az Y-szerő elágazások esetére több szerkezeti modellt is kidolgoztak. Ezek közül, a
legegyszerőbb szerint, az elágazás úgy jön létre, hogy a tökéletes hatszöges szerkezetbe
meghatározott helyen, jól meghatározott elrendezıdésben hat darab hétszöges győrő
épül be. Az így keletkezı Y szimmetrikus, szárai 120° szöget zárnak be egymással, (3.
ábra). A kísérleti eredmények
arra

utalnak,

hogy

szimmetrikus
aszimmetrikus

a
és

elágazások

növekedése eltér egymástól.
Az aszimmetrikus elágazások
esetében

általában

egy

vastagabb szár két vékonyabb
3. ábra. a, Y elágazás, b, c, Dunlap-könyök, d, spirál
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ágra bomlik. Esetenként megfigyelhetı, hogy a növekedı nanocsı instabilitást mutat, és
azonosítható szerkezeti hibák sorozata vagy könyök elızi meg az Y elágazást. Ezzel
szemben a szimmetrikus elágazásokra jellemzı, hogy az elágazásból kiinduló ágak
közel azonos átmérıjőek. Valószínő, hogy a növekedés a csatlakozási pontból indul.
A szén nanocsöveken végzett kémiai átalakítások közül a szén nanocsı elágazások
kémiai úton történı készítése az egyik legérdekesebb feladat. Kimutatták, hogy a
tisztítás során a felnyitott nanocsıvégeken oxigéntartalmú funkciós csoportok jönnek
létre. Ha a nanocsövek külsı palástján létrehozhatók funkciós csoportok, akkor
lehetıség nyílik elvben, hogy a nanocsövekkel kémiai reakciót lehessen végrehajtani.
Ezeknek eredményeként funkciós csoportokkal ellátott csıvégek és palástok esetén
különbözı geometriájú elágazásokat lehet elıállítani. T, Y, X formájú elágazásokra a
nanoelektronika fejlıdésével egyre növekvı igény lesz.
A nanocsı könyök az Y elágazásnál egyszerőbb szerkezet, kialakulásához elégséges
lehet egy ötszög-hétszög páros beépülése a hatszöges hálóba. A könyök két karja által
bezárt szöget az ötszög és hétszög egymáshoz viszonyított helyzete határozza meg.
Egyik legtipikusabb példája az ún. Dunlap-könyök (3. ábra), amelyet egy-egy, a csı
átellenes oldalain elhelyezkedı ötszög és hétszög alkot, úgy, hogy a könyök egyik
ágában cikkcakk elrendezésőek a szén-szénkötések, míg a másikban karosszék
elrendezésőek. Könyök kialakulásával csatlakozhatnak egymáshoz fémes és félvezetı
viselkedéső nanocsövek, ami nanométeres léptékő diódát eredményez.
Röviddel a nanocsövek felfedezése után, már 1992-ben olyan modelleket dolgoztak
ki, amelyek az ötszög-hétszög párosoknak a hatszöges rácsba való periodikusan ismételt
beillesztésével spirálisan feltekert nanocsı alakzatok lehetséges voltát vetítették elıre.
Ezek a modellek a nem hatszöges győrőket a tökéletes hatszöges rácsba beépült
„hibaként” kezelik. Egy ilyen szerkezeti modell lényegében periodikusan ismétlıdı

4. ábra. a, többfalú spirál TEM felvétele
b, egyfalú spirál STM felvétele
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könyökökbıl

épül

fel

(3.

ábra).

Bár

a

molekuladinamikai számítások azt mutatják, hogy
nanocsı
várhatóan
stabilitással

spirálokra
a

kidolgozott

fullerénével
rendelkeztek,

modellek

összemérhetı
nem

sikerült

elfogadható magyarázatot adni arra, hogyan
épülnek be a hatszöges, grafitszerő szerkezetbe
tökéletesen periodi-kusan ismétlıdve, elszigetelt,
nem hatszöges győrők, azaz a hibák. Ennek
ellenére, a transzmissziós elektronmikroszkópos
(TEM) és pásztázó alagútmikroszkópos (STM)
felvételek kétséget kizáróan igazolják, hogy
léteznek

szabályos,

spirálisan

feltekert

5. ábra. Spirál kialakulása

nanocsövek - többfalúak és egyfalúak egyaránt (4.
ábra).
Többszörös spirálok kialakulására még kevésbé tud kielégítı választ adni a nem
hatszöges győrőket elszigetelt hibákként kezelı szerkezeti modell. Már két
kutatócsoport is beszámolt arról, hogy sajátos körülmények között sikerült többszörös
szén nanocsı spirálokat növeszteniük.
A megoldást egy olyan grafitszerő, sp2 koordinációjú felület adhatja meg, amelyben
közel hasonló arányban vannak jelen ötszögek, hatszögek és hétszögek (haeckelite).
Megállapították, hogy a haeckelitebıl feltekert egyenes nanocsövek stabilitása hasonló
a grafénbıl tekert nanocsövekéhez, és valamennyi általuk vizsgált szerkezet fémes
elektron-állapotsőrőséggel rendelkezik. Ezzel a munkával közel egy idıben (László
István) kimutatták, hogy csak ötszögek és hétszögek segítségével is építhetı stabil, ún.
azulenoid tórusz.
Fenti eredmények általánosításával kimutatták, hogy az azulenoid egységek (oldaluk
mentén összekapcsolt ötszög és hétszög) hatszögekkel történı bıvítésével, és a bıvített
egységek szalagokká egyesítésével olyan haeckelite szerkezetek is építhetık, amelyek
megfelelı módon való feltekeréssel szabályos nanocsı spirálokhoz vezetnek (5. ábra).
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2. Fémporok
A fémporok gyártása jelenleg már
megoldott technika, alkalmazásuk az
ipar bizonyos területein általánosan
elfogadottak. A fémporokat adalékanyagként,

színezıanyagokként

használják. A mikrométer mérető
fémporokat ırlési technológiával és
fémporlasztással állítják elı.
Poliamid 6 adalékanyagaként a
fémpor használata újszerő terméket

6. ábra. Cu2350 fémpor mikroszkópos felvétele

eredményezhet (korábban voltak ilyen kompozit elıállítási kísérletek, de az akkori
anyagokkal piacképes termék nem készült). A poliamid 6 alapmátrix tulajdonságai
várhatóan fıként elektromos- és mérettartási szempontból változhatnak.
A kísérleti anyagokban felhasznált fémporok tulajdonságai [19] [18]:
Név

Méret

Vörösréz
tartalom
kb. 100%

1. táblázat. Felhasznált fémporok tulajdonságai
Ón
Cink
Folyás
Látszólagos
tarlalom
tartalom
idı
sőrőség
-

Cu2350
>45 µm
(6. ábra)
max. 1%
Br32
>32 µm
kb. 88%
kb. 10%
kb. 2%
Nem
(7. ábra)
max. 5%
folyik
Br63
>63 µm
kb. 88%
kb. 10%
kb. 2%
Nem
(8. ábra)
max. 5%
folyik
Cu2350 – Schlenk Goldbronze Powders Luminor 2350 - színezıanyag
Br32 – Schlenk Rogal Bronze Powders GK Zinnbronze GS 0/32
Br63 – Schlenk Rogal Bronze Powders GK Zinnbronze GS 0/63

7. ábra. Br32 fémpor mikroszkópos felvétele

2,8-3,5
g/cm3
3,0-4,0
g/cm3

8. ábra Br63 fémpor mikroszkópos felvétele
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Az ilyen nagyságrendő fémporokat már gyorsprototípus gyártásnál is felhasználják.
A megfelelı technológiával elıállított fröccsöntı szerszám ezres nagyságrendő
gyártmány elıállításra alkalmas úgy, hogy a gyártmányok tőrései akár század
milliméteres nagyságrendőek [20].

3. Mőanyagok, öntött poliamid 6 [5]
3.1. Mőanyag
A mőanyagok makromolekuláris, szerves, szintetikus összetett anyagok. Ez azt
jelenti, hogy: elsıdleges összetevıjük a szén (C) és a hidrogén (H), de ezek mellett
esetleg megtalálható bennük a nitrogén (N), az oxigén (O), a klór (Cl), a fluor (F) és a
kén (S) is. Makromolekuláris, azaz óriásmolekulából álló anyagok, amelyek
molekulánként több ezer atomot tartalmaznak. A természetben közvetlenül nem
fordulnak elı, de elıállíthatók pl. természetes anyagok átalakításával (pl. tej→ kazein→
mőszaru, kaucsuk→ gumi, fa →cellulóz →celofán), vagy elsıdleges kıolaj, földgáz és
szén származékok szintézisével.
A monomerek, a kémiai alapegységek közötti vegyi kapcsolattal létrehozott, hosszú
molekulaláncú anyagokat nevezzük mőanyagnak. A kis molekulatömegő monomerek
akkor képesek egymáshoz kapcsolódni, ha rendelkeznek kettıs kötésekkel vagy más
aktív csoporttal. A monomereknek legalább két funkcionális aktív részre van szükségük
ahhoz, hogy makromolekulákat alkothassanak.
A monomerek közötti reakció eredményeként egyenes, hosszú láncú, hıre lágyuló
polimerek, vagy lazán térhálósodott elasztomerek, vagy háromdimenziós szerkezető
hıre nem lágyuló mőanyagok keletkeznek (9. ábra).

3.2. Poliamidok (PA)
A poliamidok, vagy közönséges nevükön “nylon”-ok, amid (CONH) csoportból és a
hozzá kapcsolódó metilén (CH2) csoportok sorozatából állnak: [alapszerkezet]n.
Többféle poliamid létezik, amelyek abban különböznek egymástól, hogy hány szénatom
van az alapszerkezetben a nitrogénatomok között.
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9. ábra. Mőanyagok anyagpiramisa

3.2.1. Poliamidok mint csoport jellemzıi
A poliamidokat polikondenzációval állítják elı. Ebben a folyamatban azonos vagy
különbözı alapegységek – mindegyik legalább 2 aktív gyökkel – lépnek reakcióba,
miközben kis molekulatömegő melléktermékek: pl. víz, alkohol, sósav, keletkeznek.
Szintén polikondenzációval készülnek pl. a fenol-formaldehid (PF), és a lineáris
poliészterek (PBT, PET).
Poliamidok termo-plasztikus (hıre lágyuló anyagok) mőanyagok csoportjába
tartoznak. A polimerek lineáris vagy elágazó molekulaláncú anyagok, nincsenek
“kereszt-kapcsolatok” az egyes láncmolekulák között (10. ábra. A), így viszonylag

10. ábra. Különbözı molekulalánc szerkezetek
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2. táblázat. Kristályosodási fok növekedésének hatása
Növekszik
Csökken
Sőrőség
Ütésállóság
Merevség, rugalmassági modulus
Szakadási nyúlás
Folyáshatár
Mechanikai csillapítás
Keménység
Nedvesség megkötés (szorbció)
Kúszási ellenállás
Hıtágulás
Méretstabilitás
Áteresztı, átbocsátó képesség
Kopásállóság
Öregedés állóság
Kémiai ellenállás
szabadon mozognak energia - pl. hıenergia - hatására. A hımérséklet növelésekor ezek
az anyagok lágyulnak, sıt megolvadnak. A termo-plasztikus mőanyagok többször is
megolvaszthatók és megszilárdíthatók a hımérséklet változtatásával. Hıre lágyuló
mőanyag még pl. a polisztirol (PS), a polivinilklorid (PVC), a polietilén (PE),
polipropilén (PP), polioximetilén (POM). A hıre lágyuló mőanyagok szerkezete lehet
amorf (10. ábra. B) vagy részben kristályos (10. ábra. C), mint ahogyan a poliamidok
(PA), a poliacetál (POM) és a polietilén (PE). Hıre nem lágyuló molekulák szerkezetét
a 10. ábra D része mutatja.
Részben kristályos termoplasztikus anyagokban kristályos területek (szabályosan
egymáshoz közel, párhuzamosan rendezıdött molekula halmazok) találhatók amorf
részekbe ágyazva. Lehetnek átlátszóak is. A kristályosodás foka, több tényezıvel
befolyásolható. A kémiai szerkezettel, a molekula tömegével, a gyártási feltételekkel: az
ömledék lassú hőtése magas kristályosodás fokhoz, gyors hőtése alacsony
kristályosodási fokhoz vezet. Az igen gyors hőtés amorf szerkezetet hoz létre. A
kristályosodást gócképzı adalékok (talkum), hozzáadásával indítják és gyorsítják. Az
utólagos hıkezelés azt jelenti, hogy a kész fröccsöntött alkatrészt újra felmelegítik arra
a hımérsékletre, amelyen a molekulaláncok mozgása lehetıvé teszi szabályosabb
molekularendezıdés kialakulását. A kristályosodási fok (α) alakulása határozottan
befolyásolja a polimer fizikai tulajdonságait. Amikor kristályosodási fok növekszik,
akkor az 2. táblázatban felsorolt változások alakulnak ki.

3.2.2. A legfontosabb poliamidok
- Poliamid 6. 1938 körül Németországban kaprolaktámból fejlesztették ki.
Molekula szerkezete: [-NH-(CH2)5-CO-]n
- Poliamid 66. 1935 körül dolgozták ki az USA-ban, az adipinsav és a hexametiléndiamin felhasználásával: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n
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- Poliamid

11.

Franciaországban

fejlesztették

ki

az

amino-undekán-sav

felhasználásával: [-NH-(CH2)10-CO-]n
- Poliamid

12.

Németországban

dolgozták

ki,

a

lauril-laktám

alapon:

[-HN-(CH2)11-CO-]n
3. táblázat. Poliamidok tulajdonságai
66
11
12
5*
10
11
255
185
175

Poliamid típusok
6
CH2/CONH arány
5*
220
Olvadáspont (°C)
Telítıdési nedvesség felvétel
9
23°C-os vízben [%]
*PA6 és PA66 esetén eltérı az alapszerkezet

8

1.9

1.5

3.2.3. A poliamidok tulajdonságai
A tulajdonságot az alábbi tényezık határozzák meg: a metilén és amid csoport
aránya (CH2/CONH) és helyzete a molekula alapszerkezetben, a kristályosodási fok, és
a kristály morfológia (alak).
Amikor a CH2/CONH arány csökken: növekszik a ridegség és a keménység, csökken
a szívósság, magasabb az olvadáspont (folyási hımérséklet), növekszik a kopásállóság,
csökken a hıtágulás, növekszik a vízfelvétel, kisebb a vegyszerálló képesség. A 3.
táblázat bemutatja a poliamidok néhány jellemzı tulajdonságát.
Általánosságban igaz, hogy gépészeti szempontból jól használható anyagcsoport a
poliamid, amely kedvezı mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik:
- nagy mechanikai szilárdság, merevség, keménység és szívósság,
- nagy kifáradási szilárdság,
- jó mechanikai csillapító képesség,
- jó csúszási, siklási tulajdonságok,
- nagy kopásállóság.
Fı alkalmazási területeik: csapágyperselyek, támcsapágyak, vezeték és kopólécek,
tartó-, feszítı-, vezetı-, szállítógörgık; kötélcsigák, kötélcsiga-perselyek; bütykök;
ütközık; kalapácsfejek; lehúzók; fogaskerekek, fogaslécek; lánckerekek; szállító csigák;
szállító elemek; tömítıgyőrők; szigetelı elemek; vágólapok stb.

12

3.3. Öntött poliamid 6 gyártástechnológiája
3.3.1. Általános ismertetés
A

gyártástechnológiai

eljárás

alapját

a

kaprolaktám

anionos,

aktivált

polimerizációjának speciális, katalizátor jelenlétében végrehajtott kivitelezése, és az e
célra kifejlesztett technika képezi. A technológiai eljárás alapvetı eltérései a kész anyag
tulajdonságát módosítják: 1. az öntés elıkészítése módot nyújt eltérı minıségő
alapanyagokból (kaprolaktám) azonos használati értékő termékek elıállítására és
biztosítja a termék tulajdonságainak reprodukálását. 2. a katalizátor rendszer kémiai
összetétele (normál minıségő fröccsgranulátumokból elıállítható anyagokhoz képest)
nagyobb szívósságot, és az ütésállóság tág határok közötti változtatását eredményezi. 3.
a technológia egyaránt alkalmazható nagymérető öntvények és finomabb (kis
falvastagságú) termékek elıállítására, ugyanakkor az átlagos alapanyag kihozatal nem
változik (95%). A gyártástechnológia fı mőveletcsoportjai: alapanyag elıkészítı
mőveletei, polimerizáció folyamata.

3.3.2. Alapanyag elıkészítési mőveletek
1. A kaprolaktám vízmentesítése: A kaprolaktám oldatot differenciál – manoméréses
szintjelzı alkalmazásával, két egyenlı részben, az elıkészítı reaktorokba szívatjuk,
vagy folyatjuk. A beszívatott kaprolaktám összmennyisége kicsit több mint az öntésre
elıkészített öntıforma össztérfogata. A reaktorba az oldat hımérséklete körülbelül
150°C. Ekkor a víz és az alapanyag egy része elpárolog, ami a gyártási folyamat
mellékterméke.
2. Katalizátoroldat elkészítése: Az erre a célra elıkészített, vízmentes kaprolaktám
olvadékot tartalmazó reaktorba katalizátoros–kaprolaktám koncentrált oldatát juttatják
be. Utána az elegyet vákuum, vagy védıgáz alatt tartva,
buborékoltatással homogenizálják. Az oldat mennyisége
megegyezik az egyidejőleg elıállított aktivátoroldat
mennyiségével,

koncentrációja

a

teljes

alapanyag

mennyiségre számítva kevesebb mint fél százalék. A
katalizátoros–kaprolaktám

tartalmú

koncentrátumot

adalékolva állítják elı, és szilárd állapotban, légmentes
edényben

tartják.

meghatározott

Az

oldat

mennyiségő

készítésekor

szilárd

elıre

koncentrátumot

elıolvasztunk, és azt használják fel.

11. ábra. Öntıszerszámok
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3. Aktivátor oldat elkészítése: Az aktivátor oldat elkészítéséhez a második reaktorban
lévı vízmentes kaprolaktám olvadékot használják fel. Elızetesen megolvasztott,
kismennyiségő kaprolaktámban feloldanak adalékot, és az így képzıdött oldatot
szívatják be a reaktorba. A homogenizálást itt is elvégzik. Végsı fázis a tulajdonságot
módosító adalékanyagok bekeverése. Ebbe a folyamatban kerül a szén nanocsı, vagy a
fémpor a rendszerbe.

3.3.3. Az öntésformák elıkészítése
A kaprolaktám reaktív öntéséhez korróziálló fémbıl készült fedéllel zárt, folyadékra
tömített, hıálló öntıformákat használnak (11. ábra). Az öntıszerszámokból olyan
térfogatú mennyiséget kell elıkészíteni, amely az elıkészített oldatmennyiséghez
biztonsággal elegendı, és a bennük készülı öntvények falvastagsága egymástól
lényegesen nem tér el. A fémtiszta öntıformák munkafelületére formaleválasztó
folyadékot juttatnak, pl. szilikonolaj, majd a formákat a polimerizáció hımérsékletére
melegítik elı.

12. ábra. Öntési folyamat vázlata
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3.3.4. A polimerizáció
A gyártásánál felhasznált katalizátor rendszer összetételének, az elıkészített oldatok
hıfokának és az öntıformák elımelegítési hıfokának függvényében az öntvény teljes
kikeményedési (polimerizációs) ideje változik. Ennek a variációs lehetıségnek a
különbözı falvastagságú és geometriájú termékek selejtmentes, jól reprodukálható
kivitelezése szempontjából nagy jelentısége van.
A polimerizáció kivitelezéséhez a kívánt hımérsékletre beállított komponenseket
(A:B) – 1:1 arányban – keverıcsövön keresztül az öntıformákba szivattyúzzák (12.
ábra). A polimerizáció lefolyása és a kristályosodási szakasz lefutása után a formákat
adott hımérsékletre lehőtik, és a kész öntvényt eltávolítják.

3.3.5. Gyártás minıségirányítási rendszere
Mint minden gyártási folyamatnál, a mőanyagok gyártásánál is törekedni kell a
technológiai folyamat pontos követésére. A 13. ábrán látható a gyártársi folyamatot és
minıségirányítási rendszer kapcsolata. Látható, hogy a minıségirányítási rendszer
körülzárja az egész gyártási folyamatot, így bármelyik ponton keletkezik is hiba, rögtön
reagálni tud rá.
Mőanyagok elıállítása során, mint általában a vegyipari folyamatoknál fontos a
környezet paramétereinek és a technológiai idık pontos betartása, azaz elıállítás során
magas technológiai fegyelem alapvetı követelmény. A kivalló termékekhez azonban
szükséges az alapanyagok megfelelı minısége is. Így alapanyag csak minısített
vegyipari alapanyagokat alkalmaznak, melynek minıségét a gyártó vállalatok
garantálják. A mőanyag félkész termékek elıállítása során sok hiba léphet fel. A
technológiai elıírások, próbálják ezeket kezelni, azonban tökéletes technológiai
fegyelem mellett sem hagyható el a végellenırzés. Így mindenegyes öntési sorozatot
ultrahangos vizsgálattal ellenırizni kell. Ezzel a módszerrel kiszőrhetıek az esetleges
öntvényhibák is, ezzel megteremtve a kiadott áruk kiváló minıségét.
A vevık megelégedettségéhez, azonban nem elégséges kiváló minıségi termékeket
gyártani. Fontos a termékek helyes tárolása és szállítása. Ezért ezeket a folyamatokat is
felügyeli a minıségirányítási rendszer. A minıségirányítási rendszer felügyeli a
karbantartási

folyamatot

is,

hogy a

hosszú

problémamentesen folytatható legyen.
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távú

kiváló

minıségi

gyártás

Minıségirányítási rendszer

BEMENET

Nyersanyagok:
- kaprolaktám
- aktivátor
- adalékanyagok
- stb.
Elektromos áram
Elektromos tápegység

ÉPÜLETEK ÉS GÉPEK

Elıkészített szerszámok
Elıkészített
technikai
eszközök és szerszámfogó berendezések
KARBANTARTÁS

POLIMERIZÁCIÓ
Használt és szennyezet
készülékek

Levágott végek és más
technológiai hulladékok

Öntött PA6 termékek:
- rudak
- táblák
- egyéb öntvények
Raktár és szállítmányozás
Villástargonca
szolgáltatások

és

KIMENET

13. ábra. Minıségirányítási rendszer helyzete a gyártási folyamatban
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3.3.6. Felhasznált adalékanyagok – szén nanocsı
A natúr öntött poliamid 6 és a poliamid 6
nanokompozit anyaga összetétel szempontjábólból csak az adalékanyagban térnek el
egymástól. A már elıállított nanocsöveket
adalékanyagként felhasználva módosítja az
alapanyag tulajdonságait. Cél az, hogy a
nanocsövek

teljesen

eloszoljanak

a

közegben – diszpergálódjanak –, homogén

14. ábra. Szén agglomerátum

szerkezetet hozva létre. Elsı öntésnél a nano-homogenitást nem sikerült elérni
tökéletesen még diszpergáló adalék alkalmazása esetén sem, így a szén nanocsövek
agglomerátumokat képezve találhatóak meg az alapanyagban beágyazódva. Az
agglomerátumok helyenként szabad szemmel is megfigyelhetıek (14. ábra) nagyítás
nélkül. A kísérletekhez használt szén nanocsövek mikroszkópikus felvétele látható a 15.
és 16. ábrán [8], melyeken jól látható a szén nanocsövek egyenetlen eloszlása.

15. ábra. Nanocsövek elhelyezkedése

16. ábra. Nano csövek csoportosulása

3.3.7. Felhasznált adalékanyagok - fémporok
A fémporokat magnézium katalizálású öntött poliamid 6 alapmátrixba kevertük bele,
az így létrejött mikro-kompozitok jelölései a következık: PA6G/Cu2350 – amiben a
Schlenk Goldbronze Powders Luminor 2350 (színezıanyag) az adalékanyag,
PA6G/Br32 – amiben a Schlenk Rogal Bronze Powders GK Zinnbronze GS 0/32 az
adalékanyag, és PA6G/Br63 – amiben a Schlenk Rogal Bronze Powders GK
Zinnbronze GS 0/63 az adalékanyag.
Fémporok diszpergálása a rendszerben könnyebb feladat, ez abból adódik, hogy a
fémporokat már elterjedtebben használják és az ilyen irányú technológiai fejlesztések
már eredménnyel jártak. A PA6G/Cu2350 jelő minta elkészítéséhez 5% Cu2350-es
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fémport és 3% aerosil-t kevertek bele az alapanyagba. Az aerosil megakadályozza a
fémpor kiülepedését, segítve ezzel a diszperz rendszer kialakulását, melyeknek
létrejöttét csak mikroszkópos felvételekkel lehetne egyértelmően igazolni. Azonban
nem szabad megfeledkezni arról, hogy az újszerő használat miatt a körülmények nem
megszokottak.
PA6G/Br32 jelő minta elkészítéséhez 5%-ék Br32-es jelő fémport és 3% aerosil-t
használtak, míg a PA6G/Br63 minta elkészítéséhez 5% Br63-as jelő fémpor és 5%
aerosil kellett. Az aerosil mennyiségi változását az indokolja, hogy a fémporok
kiülepedésének megakadályozására eltérı mennyiségő segédanyagot kell felhasználni
[14].
A fémporral készített minták sőrősége nagyobb volt, mint az alapanyagé, ez késıbb
gyártástechnológia szempontjából akár hátrányos is lehet, hiszen nem biztos, hogy a
meglévı berendezéseken legyárthatóak lesznek. Továbbá nem lehet kizárni, hogy
légbuborék képzıdésre hajlamosabbak lesznek e. Meg kell jegyeznem, hogy a
mintaöntések technológiája eltér a szokásos fémpor felhasználási technológiától,
(részben még az öntött poliamid 6
gyártási technológiájától is) mivel itt a
fémport

a

polimerizáció

elıtt

adalékolják a rendszerhez. Ipar más
területein

a

kész

mőanyagot

megolvasztják és utána keverik a
fémport

a

mőanyagba.

mintaanyagokból

A

forgácsolással
17. ábra. Fémporos mintaanyagok

elkészített 4 mm vastagságú lapok
láthatóak a 17. ábrán.

A próbatestek elıállításának folyamatát a 7. melléklet tartalmazza.
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Az anyagvizsgálatok mérései és értékelése
4. Mechanikai mérések
A méréseket, a CNC marást, és a bemetszések készítését szakmai konzultációk után
önállóan végeztem el.

4.1. Szakítóvizsgálat
4.1.1. Mérés beállítása
A szakításhoz Instron 3366 szakítógépét használtam
(18. ábra), 10 kN-os erımérı cellával, számítógépes
vezérléssel. A méréseket az MSZ EN ISO 527 szabvány
alapján végeztem el [9], [10]. A mérés elıtt és közben a
próbatestek 23°C-os környezetben voltak tartósan. A
mintadarabokat elıször a felsı mozgó, majd az alsó
rögzített pofákba fogtam be. Ezután nulláztam a
keresztfej helyzetét, és az erımérı cellát. A program elsı
szakaszában a próbatest 5 N elıterhelést kapott 10
mm/perc sebességgel, azért, hogy a behelyezésbıl adódó

18. ábra. Szakítógép

pontatlanságok ne befolyásolják a mérés eredményét. Ciklikus elıterhelést nem
alkalmaztam. A mérés során a nanokompozitoknál és az alapanyagnál állandó 20
mm/perc sebességgel mozgott a keresztfej, és A típusú próbatestet használtam, míg a
fémporos minták esetében 50 mm/perc sebességgel mozgott a keresztfej, és B típusú
próbatesteket használtam. Amikor a próbatest elszakadt, a gép megállt.

4.1.2. Mérési eredmények
A mérési adatokat a program rögzítette és ebbıl a beállítások értelmében kiszámolta
a kívánt értékeket. A táblázatokban helyhiány miatt rövidített kifejezéseket tüntettem
fel, melyek magyarázata [3]: 1. FM, legnagyobb erı (N): A vizsgálat folyamán fellépı
legnagyobb erı. 2. σM, húzószilárdság (MPa): a maximális erı és a kezdeti
keresztmetszet hányadosa. 3. ∆LM, nyúlás (mm): a legnagyobb erı fellépéséig
bekövetkezett megnyúlás. 4. ∆LB, nyúlás (mm): a törésig bekövetkezett megnyúlás. 5.
εM, nyúlás a legnagyobb erınél (%): ε M =

∆LM
⋅ 100 , ahol L0 a próbatest vizsgált
L0
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keresztmetszetének vonatkoztatási hossza A típusú próbatestnél 35 mm, B típusú
próbatestnél 80 mm. 6. εB, nyúlás a törésnél (%): ε B =

∆LB
⋅ 100 , ahol L0 a próbatest
L0

vizsgált keresztmetszetének vonatkoztatási hossza A típusú próbatestnél 35 mm, B
típusú próbatestnél 80 mm.
A natúr öntött poliamid 6, az öntött poliamid 6 nanokompozit valamint a Cu2350, a
Br32, és a Br63 fémporos minták szakítóvizsgálatainak eredményei a 4-8 táblázatban
találhatóak. Szakítódiagramokat az 1. melléklet tartalmazza.

FM (N)
1. mérés
2. mérés
Átlag

1574,31
1642,22
1608,27

1449,45
1457,31
1453,38

5. táblázat. A öntött poliamid 6 nanokompozit eredményei
σM (MPa)
∆LM
∆LB (mm)
εM (%)
εB (%)
(mm)
60,39
76,42
77,20
218,34
220,57
60,72
56,77
59,19
162,20
169,11
60,56
66,59
68,19
190,27
194,84

FM (N)

σM (MPa)

2256,60
2466,34
2528,32
2546,99
2486,89
2463,32
1890,13
2572,44
1936,57
2577,94
2385,44

58,90
65,75
63,88
63,81
65,44
65,97
48,31
65,81
48,84
66,11
61,55

FM (N)
1. mérés
2. mérés
Átlag

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

4. táblázat. A natúr öntött poliamid 6 eredményei
σM (MPa)
∆LM
∆LB (mm)
εM (%)
εB (%)
(mm)
65,60
2,40
65,12
6,86
186,08
68,43
2,19
45,22
6,26
129,20
67,02
2,30
55,17
6,56
157,64

6. táblázat. PA6G/Cu2350 eredményei
∆LM
∆LB (mm)
εM (%)
εB (%)
(mm)
3,1
3,1
3,88
3,88
4,34
4,81
5,43
6,01
3,77
3,77
4,71
4,71
3,82
3,82
4,78
4,78
3,95
3,98
4,94
4,98
4,23
4,48
5,29
5,60
2,33
2,33
2,91
2,91
4,48
4,58
5,60
5,73
2,53
2,57
3,16
3,21
4,18
4,2
5,23
5,25
3,74
3,84
4,67
4,80
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σM (MPa)

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

2765,49
2658,32
2727,25
2902,85
2914,53
2224,64
2589,63
2478,13
2892,03
2700,02
2676,38

74,21
70,12
71,68
75,27
75,89
59,15
69,82
65,33
75,18
70,90
70,37

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

8. táblázat. PA6G/Br63 eredményei
∆LM
∆LB (mm)
εM (%)
εB (%)
(mm)
2348,76
63,06
3,16
3,16
3,95
3,95
2416,18
61,61
3,17
3,18
3,96
3,98
Mérés során a próbatest kicsúszott a befogópofák küzül.
2508,95
66,71
3,46
3,48
4,33
4,35
2781,37
74,13
4,20
4,23
5,25
5,29
2447,10
65,41
3,29
3,31
4,11
4,14
2780,94
74,12
3,96
3,98
4,95
4,98
2885,35
73,48
3,98
3,98
4,98
4,98
2037,32
53,74
2,53
2,55
3,16
3,19
2513,25
69,15
3,63
3,63
4,54
4,54
2546,31
67,29
3,53
3,54
4,41
4,43
FM (N)

∆LM
(mm)
4,21
3,91
4,06
4,24
4,49
2,88
3,73
3,43
4,35
3,72
3,87

7. táblázat. PA6G/Br32 eredményei
∆LB (mm)
εM (%)
εB (%)

FM (N)

4,21
3,91
4,08
4,26
4,49
2,90
3,73
3,43
4,35
3,73
3,88

5,26
4,89
5,08
5,30
5,61
3,60
4,66
4,29
5,44
4,65
4,83

5,26
4,89
5,10
5,33
5,61
3,63
4,66
4,29
5,44
4,66
4,84

σM (MPa)

4.1.3. Mérés értékelése
Az anyagok mérési eredményeit az 9. táblázatban foglaltam össze.

Natúr PA 6
Nanokompozit
PA6G/Cu2350
PA6G/Br32
PA6G/Br63

FM (N)

σM (MPa)

1608,27
1453,38
2385,44
2676,38
2546,31

67,02
60,56
61,55
70,37
67,29

9. táblázat. Szakítóvizsgálat eredményei
∆LM
∆LB
εM (%)
εB (%)
(mm)
(mm)
2,30
55,17
6,56
157,64
66,59
68,19
190,27
194,84
3,74
3,84
4,67
4,80
3,87
3,88
4,83
4,84
3,53
3,54
4,41
4,43

A erı értékeiben lévı 1000 N-os eltérés a próbatest eltérı típusa miatt van. Ezért
továbbiakban a húzószilárdság (σM) összehasonlításával elemzem az adalékanyagok
hatását. A szilárdság értékét befolyásolja a szakítóvizsgálatnál alkalmazott sebesség,
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minél gyorsabb a vizsgálat annál nagyobb erıt,
vagyis feszültséget mérünk 19. ábra [3]. Ebbıl
adódóan elfogadható az is, hogy az adalékanyagok
ezekben az esetekben csökkentették az alapanyag
húzószilárdságát. Hiszen a Br32 és Br63 jelő
minták 20 mm/perc-es vizsgálati sebesség esetén
lehet, hogy nem haladták volna meg az alapanyag
szilárdságát.
Továbbá

megállapítható,

hogy

az

adalékanyagok miatt a szakítógörbék a legnagyobb

19. ábra. Sebesség hatása a
szakítógörbére

ellenállást a szakadás elıtt fejtik ki, ellentétben a natúr poliamid 6-tal, melynek a
legnagyobb ellenállása a mérés elején volt (εM). Látható, hogy az adalékolt minták
alkalmasabbak biztonságtechnikai feladatok elvégzésére, hiszen nyúlásukhoz egyre
nagyobb erıre van szükség. Nanokompozitnál a maximális erı eléréséhez szükséges
munka jóval nagyobb (natúr poliamid 6-nak 2,21 J, míg nanokompozitnak 88,61 J). E
miatt a tulajdonsága miatt még elınyösebben használható védelmi szempontból, hiszen
a kritikus erı eléréséhez sokkal nagyobb munkát kell elvégezni; amihez több idıre van
szükség adott teljesítmény mellett.
Az εB értékekbıl megállapítható, hogy a fémporral adalékolt minták sokkal
ridegebben viselkedtek. Az alapanyag nyúlásához képest ezeknek az anyagoknak a
nyúlása gyakorlatilag elhanyagolható; azonban a fémekhez viszonyítva, továbbra is
nagyobb, de összemérhetı. Természetesen továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni
a vizsgálati sebességet, hiszen a 19. ábrán is látszik, hogy a vizsgálati sebesség
növelésével az anyag viselkedése egyre ridegebb. A nanokompozit esetében a nyúlás
növekedett, vagyis a töréshez szükséges munka is nagyobb lett. A natúr poliamid 6
törési munkája 78,39 J, míg a nanokompozitnak több mint 15%-kal több (90,96 J). A
fémporral adalékot minták ridegebben viselkedtek, ezért a törési munkájuk is jelentısen
kevesebb. Azonban ezeket az anyagokat jobb használni ott, ahol a mérettartás fontos
követelmény.
A fémpor tartalmú minták eredményein jól látszik, hogy a mért értékek a fémekhez
képest nagy szórást mutatnak. A fröccsöntött mőanyagoknál is jelentıs szórás lehet,
azonban a féltermékekbıl kimunkált próbatestek szórása még nagyobb; hiszen ebben az
esetben a mérés eredményét befolyásolja az is, hogy a próbatest honnan és milyen
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irányba lett kimunkálva. Mőanyagipari tapasztalatok alapján a fenti mérések eredménye
szórás szempontjából jónak mondható [1].

4.1.4. Változások anyagszerkezeti okai
A natúr öntött poliamid 6
erıcsúcsa

valószínőleg

nagyobb,

mert

anyagnak

nincsen

a

azért

homogén
jelentısen

eltérı, gyengített keresztmetszete.
Miután eléri a kritikus erıt, a
polimerláncban

adott

helyen

elkezdıdik a folyás, és innen a
klasszikus vékonyodás végigfut a
száron. A folyásfenntartásához 20. ábra. Szakításhoz használt A típusú próbatestek
viszont kisebb erı is elegendı.
A nanokompozitnál a szerkezet inhomogén, változó teherbírású és alakváltozási
képességő keresztmetszetek találhatók a szén nanocsövek és széncsı agglomerációk
rendezetlen elhelyezkedése miatt. Ez végeredményben anizotróp jelleget kölcsönöz az
anyagoknak. Amely már kisebb erı hatására elkezd a leggyengébb keresztmetszetnél
folyni, azonban az innen kiinduló alakváltozás fenntartásához egyre nagyobb erıre van
szükség.
Konzultálva mőanyagipari kutatókkal, a jelenségre két hipotézist állítottam fel:
1.

Az

anyag

folyása

szempontjából

a

leggyengébbnek

ítélt

kiindulási

keresztmetszethez képest a többi keresztmetszet erısebb, és bár a kialakult kontrakció
miatt egyre könnyebben kéne végigfutni a folyásnak, a szénszálak gátolják ezt, és
szilárdabbá teszik a soron következı keresztmetszetet.
2. Analógiát keresve a fémek felkeményedési jelenségéhez, a fémeknél megismert
csúszási síkok szerepét az inhomogén széncsoportok helyzete veszi át a polimereknél.
Terhelés nélküli állapotban a szénszálak nem vesznek fel kitüntetett irányt, azonban
terhelés hatására a polimer láncok nyúlását a deformálódó széncsoportok akadályozzák,
így az erı növekszik. A fémeknél azért növekszik az erı, mert a csúszósík kedvezıtlen
helyzetben van, míg a nanokompozitnál a széncsoportok korlátozott deformációja
fékezi a nyúlást.

23

A kompozitnál a töréshez szükséges munka azért nagyobb, mert nagyságrendileg
ugyanakkora erı hatására a kompozit tovább nyúlik (nyúlási érték). Persze jobb lenne,
ha nagyobb erı okozna ugyanolyan megnyúlás mellett nagyobb törési energiát, de ez
csak akkor lehetséges, ha a szén nanocsövek jobban eloszlanak az alapanyagban. A
nyúlás nagyságával magyarázhatjuk, hogy miért kell több idı a szakadáshoz, hiszen
állandó sebességnél a nagyobb nyúlás több idıbe telik.
Fémporok esetében várható jelenség, hogy a fém és az alapanyagmátrix között
nincsen kémiai kapcsolat. Hiszen a fém ionos formában, jellegzetes fémrácsként van
jelen az alapanyagban; ami megakadályozza a polimerláncok hozzá kapcsolódását. Így
a fémpor gyakorlatilag beágyazódik az alapanyagba, mintha szennyezı anyag lenne.
Ezért kell az alapmőanyag elıállításánál a magnéziumot kémiailag oldani az
alapanyagban; mert különben a polimerizáció nem indulna be.
Természetesen ezek a fémkristályok nyúlás közben összeérnek és a további
alakváltozást meggátolják, ezért viselkedik ridegen (majdhogynem fémesen) az anyag.
Azonban a húzószilárdság azért nem növekszik, mert a próbatest elszakításához nem
szükséges a fémpor jelentısebb alakváltozása. Amikor az alapanyag eléri a szakító
szilárdságát az alapanyag elszakad, amiben a fémporoknak nincsen szerepük.
Valószínősítem, hogy ebbıl adódóan keménységmérés esetén a mért értékek nagyobbak
lesznek, hiszen a keménységmérésbıl adódó deformációt is valószínőleg csökkentik a
fémporszemcsék összeérése.
Azonos vizsgálati sebességnél az alacsonyabb szakítószilárdság érthetı, hiszen az
adott keresztmetszetben a polimer által képviselt aktív keresztmetszetet csökkenti az
adott keresztmetszetbe lévı fémpor mennyisége.

4.1.5. Fémpor adalékolású minták statisztikai értékelése
A statisztikai vizsgálatok folyamata a következı ([15], [16]): Elsı lépésként Dixonpróbával ellenıriztem és kizártam a mérési sorozatból a kiugró értékeket. Majd
meghatároztam az átlagot, a korrigált szórást, a relatív szórást, és a standard hibát.
Ellenıriztem, hogy van-e kiugró szórásnégyzet Cochran-próbával. Mivel a mérési
eredmények között nem volt kiugró szórásnégyzet eltérés, így a Chi2-próbával
vizsgálhattam a szórások eltérését, F-próbával és t-próbával a középértékek eltérését.
Ezek alapján kijelenthetı, hogy a jelenlegi mintákon végzet szakítóvizsgálatok
eredményei alapján statisztikai szempontból csak a Cu2350 és Br32 anyagok között volt
különbség. Az 5. mellékletben megtalálható a statisztikai vizsgálat részletei.
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4.2. Ütıvizsgálat
4.2.1. Mérés beállítása
A méréshez Resil Impactor 25
mérıgépet

használtam,

melyre

Charpy-féle

ütıvizsgálathoz

való

kalapácsot [4] és állványt szereltem
fel

(21.

ábra).

kalibráltam,

a

kalapácsot

súrlódási

légellenállási
korrigáltattam

A

és

veszteséget
a

géppel.

A

próbatestek mérés elıtt, és mérés
közben tartósan 23°C-os térben

21. ábra. Ütımunkát mérı állomás

voltak. A mérési eredményeket a WINPEN program rögzítette. A mérés a gép
bekapcsolásával és a kalapács elengedésével kezdıdik. A WINPEN program
megnyitásával csak az adatok töltıdnek át a szoftverbe, a mérıgép önmagában is
mőködik. A próbatestet a vállra kell helyezni, és a központosító segítségével
központosítani (22. ábra). Ezután a kalapácsot el kell engedni, és a gép méri a töréshez
szükséges munkát, majd kiírja, és a programba is áttölti.

4.2.2. Mérési eredmények
A mérési adatokat a program rögzítette, majd ebbıl átlagot számolt. Az áttöltött és a
bevitt adatokból (kalibráció, megjegyzés, leírás) mérési jegyzıkönyvet állított össze. A
táblázatokban helyhiány miatt rövidített kifejezéseket
tüntettem fel, melyek magyarázata: 1. b, bemetszésnél a
szélesség (mm): A szabványos próbatest szélessége a
bemetszés keresztmetszetében. 2. h, vastagság (mm): A
próbatest vastagsága a bemetszés keresztmetszetében. 3.
KU, ütımunka érték (J): az az energia (munka)
mennyiség, mely a próbatest eltöréséhez szükséges. 4.
KU’ fajlagos ütımunka érték (KJ/m2): Egységnyi
keresztmetszet eltöréséhez szükséges energia (munka)
22. ábra. Központosító váll

mennyiség.
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A natúr öntött poliamid 6, az öntött poliamid 6 nanokompozit valamint a Cu2350, a
Br32, és a Br63 fémporos minták Charpy-féle ütıvizsgálatnak eredményei a 10-14
táblázatban találhatóak.

10. táblázat. A natúr öntött poliamid 6 eredményei
h (mm)
KU (J)
KU’ (KJ/m2)
4
0,575
17,97
4
0,625
19,53
4
0,600
18,75

1. mérés
2. mérés
Átlag

b (mm)
8
8
8

1. mérés
2. mérés
Átlag

11. táblázat. A öntött poliamid 6 nanokompozit eredményei
b (mm)
h (mm)
KU (J)
KU’ (KJ/m2)
8
4
0,529
16,53
8
4
0,520
16,25
8
4
0,524
16,39

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

b (mm)
7,97
8,02
7,99
7,95
8,12
7,97
7,93
7,86
7,79
8,00
7,96

12. táblázat. PA6G/Cu2350 eredményei
KU’ (KJ/m2)
h (mm)
KU (J)
3,99
0,163
5,13
3,97
0,220
6,91
3,81
0,194
6,37
3,96
0,175
5,56
4,01
0,207
6,36
3,97
0,201
6,35
3,85
0,188
6,16
3,98
0,213
6,81
3,93
0,207
6,76
3,93
0,207
6,58
3,94
0,20
6,30

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

b (mm)
8,12
8,04
7,85
8,06
8,13
8,05
8,09
7,88
8,09
7,85
8,02

h (mm)
3,92
3,85
3,84
3,78
3,93
3,92
3,80
3,80
3,82
3,88
3,85
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13. táblázat. PA6G/Br32 eredményei
KU (J)
KU’ (KJ/m2)
0,182
5,72
0,220
7,11
0,233
7,73
0,220
7,22
0,201
6,29
0,207
6,56
0,233
7,58
0,207
6,91
0,252
8,15
0,226
7,42
0,22
7,07

1. mérés
2. mérés
3. mérés
4. mérés
5. mérés
6. mérés
7. mérés
8. mérés
9. mérés
10. mérés
Átlag

b (mm)
7,96
8,00
7,89
7,95
7,97
7,94
7,89
7,94
7,90
8,01
7,95

h (mm)
3,81
3,80
3,82
3,87
3,84
3,82
3,80
3,82
3,87
3,88
3,83

14. táblázat. PA6G/Br63 eredményei
KU (J)
KU’ (KJ/m2)
0,233
7,68
0,226
7,43
0,226
7,50
0,188
6,11
0,220
7,19
0,220
7,25
0,233
7,77
0,233
7,68
0,245
8,01
0,252
8,11
0,23
7,47

4.2.3. Mérés értékelése
Az anyagok mérési eredményeit az 15. táblázatban foglaltam össze.

Natúr PA 6
Nanokompozit
PA6G/Cu2350
PA6G/Br32
PA6G/Br63

15. táblázat. Charpy-féle ütıvizsgálatnak eredményei
b (mm)
h (mm)
KU (J)
KU’ (KJ/m2)
8
4
0,600
18,75
8
4
0,524
16,39
7,96
3,94
0,20
6,30
8,02
3,85
0,22
7,07
7,95
3,83
0,23
7,47

Az eltört próbatesteket a 23. ábra mutatja. A kompozit ütımunka értéke 87,4%-a az a
natúr öntött poliamid 6 anyaghoz képest. A fémporokkal adalékolt anyagok ütımunka
értéke körülbelül 36%-a a natúr poliamid 6 ütımunka értékének. A szakítóvizsgálat
eredményei és a Charpy vizsgálatnál eredmények megerısítik egymást.
Az

öntött

poliamid

6

nanokompozit a hirtelen fellépı
hajlításra érzékenyebb, mint a natúr
poliamid 6. Ez a jelenség egyik
magyarázata lehet a nanocsövek
nem teljes eloszlása. Valószínőleg
dinamikus igénybevétel esetén ezek
a

széncsoportosulások

és

az

alapanyag könnyebben válik szét,
23. ábra. Teljes töréssel eltört próbatestek
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így gyakorlatilag elhasad az anyag

ezen csoportok mentén. Így a széncsövek jobb eloszlatása az alapanyag mátrixban az
ütımunka növekedését eredményezné. Fémporok esetében a tökéletes eloszlás
megvalósult, tehát ezzel nem növelhetı az anyag ütımunka értéke. Ezekre a mintákra is
igaz, hogy kémiai kötés hiányába az alapanyag és a fémkristályok között nincsen
kapcsolat, így ezen felületek mellett könnyebben elhasad az anyag. Így a fémporral
módosított anyagokat csak statikus igénybevételnek érdemes kitenni, hiszen dinamikus
hatásokra könnyebben tönkremehetnek.
Az itt kapott ütımunka értékeket csak szintén szabványos mérési értékekkel lehet
összehasonlítani, mert ezekbıl az alapanyagokból készült valós gépelemek egészen
másképp viselkedhetnek, így szükséges a gépelem vizsgálata.

4.2.4. Fémpor adalékolású minták statisztikai értékelése
A 4.1.5. fejezetben ismertetett vizsgálati módszerek használatával megállapítható,
hogy a vizsgált anyagok ütımunka érték szempontjából szignifikánsan különböznek
egymáshoz képest. A Br63 anyag jobb mint a Br32 anyag ütımunka érték
szempontjából. A Cu2350 anyagnak van a legalacsonyabb ütımunka értéke. A
szakítóvizsgálat eredményeit is figyelembe véve megállapítható, hogy a bronz
fémporok adalékolása kedvezıbb hatással járt mint a tiszta réz fémpor (színezıanyag)
adalékolása. Az 5. mellékletben megtalálható a fémporos minták statisztikai
vizsgálatainak részletei.

4.3. Behajlási hımérséklet vizsgálat (hıalak tartósság)
4.3.1. Mérés beállítása
A mérést HDT VICAT géppel végeztem (24. ábra). A három állomásból egyszerre
csak kettıt használtam: az egyes
állásban natúr, a kettes állásban
nanokompozitos

poliamid

6-ot

tettem. A próbatestek alátámasztásánál az MSZ ISO 75 [12] szabvány
szerinti elıírásokat alkalmaztam (25.
ábra). A gép bekapcsolása után be
kell állítani a mérési paramétereket
(geometria, feszültség), ezekbıl az
adatokból megadja, hogy mekkora

24. ábra. Behajlási hımérsékletet vizsgáló gép
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erıvel kell terhelni a próbatestet. A
szenzorok

nullázása

után

a

megfelelı korong alakú súlyokat
rátettem a próbatestet nyomó fejre.
Beengedtem a mérıállásokat az
olajfürdıbe, és ráadtam a terhelést.
300 másodpercnyi hıntartás után
elkezdıdött a mérés. Szabványos
főtési sebességgel (120°C/h) a gép
25. ábra. Próbatest alátámasztása

automatikusan főti a keringetett

olajat, addig míg minden állásban lévı próbatest el nem éri a szabványos behajlást (0,34
mm). Ezután a gép visszahőti a közeget a megadott értékre. A mérıállomások kivétele
után a próbatest eltávolítható.

4.3.2. Mérési eredmények
A mérési adatokat a gép rögzítette, és a mérés befejeztével ezek az adatok
kinyomtathatóak.
1. diagram

Behajlási hımérséklet meghatározása
75

65

55

Hımérséklet (°C)

45

35

25
0,00

0,05

Behajlás (mm)

0,10

0,15

1. natúr PA6
2. natúr PA6

0,20

0,25

0,30

1. nanokompozit
2. nanokompozit
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0,34

Az 1. diagramon látható két mérés eredménye. A diagram végéhez a 0,34 mm-es
érték tartozik, az ide futó vonalak értéke a mérési eredmények. Öntött poliamid 6-nál:
67,2°C, 66,3°C (átlag: 66,75°C), öntött poliamid 6 nanokompozitnál: 52,6°C, 46,7°C
(átlag: 49,65°C).

4.3.3. Mérés értékelése
Az öntött poliamid 6 és a nanokompozit között átlagban 17,1°C-os eltérést
tapasztaltam. A nanokompozit 25,6 %-kal alacsonyabb hımérsékleten éri el a beállított
deformációt. Tehát hı hatására érzékenyebben viselkedett, mint az alapanyag. A
gyengébb hıalaktartósság oka lehet, hogy a szén és a poliamid nem egyformán nyúlnak
meg hı hatására, így belsı feszültség keletkezik. Ez a belsı feszültség hozzáadódik a
terhelésbıl adódó feszültséghez, növelve az eredı feszültséget, ami miatt így
könnyebben kihajlik az anyag. Ebben az esetben a tökéletesen eloszlott nanocsı
struktúrája segíthet az egyenletes belsı feszültségek kialakulásához, ami kisebb
eredıfeszültséget okozhat.
A függvények alakja páronként megegyezik, a második mérésnél a natúr poliamid 6
a mérés kezdetén változatos függvényképet mutat. Ez az eltérés azonban elhanyagolható
az egész hosszra nézve. Oka az, hogy a próbatestek nem egyformák, és ezek az
eltérések a mérés elején egyenlítıdnek ki.

4.4. Rockwell keménységmérés
4.4.1. Mérés beállítása
A méréshez Rockwell 600 MRD gépet használtam. A
gép bekapcsolása után ki kell választani a mérési skálát.
Én a HRMw skálát használtam, a fıterhelés értéke 980
N, a golyó átmérıje ¼”; anyaga wolfram-karbid. A
elıterhelést kézzel kell ráadni, de a digitális kijelzı
mutatja az értékét. Csak akkor kezdi el a gép a mérést, ha
az elıterhelés a megadott tőrésmezıben van. Ezután
automatikusan ráadja a fıterhelést, majd a szabványos
mérıidı eltelte után leveszi a terhelést (26. ábra). A
mérési eredményt – dimenzió nélküli szám – kiírja, és el
is tárolja. Átlagot, szórást, és különbséget is számol. A
mért értékeket ki lehet nyomtatni.
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26. ábra. Keménységmérés

4.4.2. Mérési eredmények
Mivel egyszerő mérés volt, ezért az anyagmintákon rögtön le lehetett mérni a HRM
értékeket. A mért értékek a 16. táblázatban találhatók:
16. táblázat. Rockwell keménységmérés eredményei
Anyag:
1.
2.
3.
4.
5.
Átlag
Öntött poliamid 6:
67,3
67,5
67,5
67,2
74,6
68,8
Öntött poliamid 6 nanokompozit:
88,8
87,0
86,9
90,1
91,1
88,8
A többi mérés elvégzésekor (2 hónap után) a keménységmérést megismételtem,
ekkor mért értékeket a 17. táblázat tartalmazza.
17. táblázat. Rockwell keménységmérés eredményei
Anyag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Átlag
Öntött poliamid 6:
76,8 78,5 76,6 78,3 78,2 79,6
78,0
Öntött poliamid 6 nanokompozit:
65,4 62,4 63,9 64,0 68,3 55,4
63,2

4.4.3. Mérés értékelése
Az elsı mérési sorozatnál a kompozit 29%-kal keményebbnek mutatkozott. A
második mérési sorozatban viszont 19%-kal kisebb volt a keménysége. A két mérési
sorozatot között 2 hónap telt el. Az eltérés fı oka a poliamid vízmegkötı képessége. A
poliamid 6 felületérıl induló diffúziós folyamat eredménye a levegıbıl felvett és
megkötött pára, ami jelentısen megváltoztaja az anyag tulajdonságait a diffúziós
zónában. Az elsı mérésnél 1 éves natúr poliamid
6-on, illetve 1 hetes nanokompoziton mértem.
Második mérésnél 1 hónapos natúr poliamid 6-on
és 2 hónapos nanokompoziton mértem. Mindig a
fiatalabb próbatest volt a keményebb, tehát a
vízfelvétellel

kimutathatóan

csökkenti

a

keménységet. Az idıpontok és az abszolút értékek
figyelembe vételével megállapítható, hogy a nanoötvözés a poliamid keménységének a növekedését
vonja maga után, de ez változik a környezeti
nedvességtartalom függvényében, akár a natúr
27. ábra. Shore-D keménységmérı

poliamidnál.

4.5. Shore D keménységmérés
4.5.1. Mérés menete
A mérést THS-180 típusú kézi keménységmérıvel mértem. A mérıtüske csonkakúp
alakú, ezért Shore D keménységet lehet vele mérni (27. ábra). A mérés menetét a MSZ
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ISO 868 [13] szabvány határozza meg. A szabvány szerint 15 másodperc eltelte után,
vagy mérés során fellépı maximális értéket kell leolvasni. Mivel a készülék képes a
maximális értéket mérni, így ezeket az eredményeket használtam fel. A mérés során a
sima felületbe kell nyomni a tüskét, úgy, hogy a mérımőszer alsó lapja teljesen
felfeküdjön. A keménységet a Shore D számlapról közvetlenül le lehet olvasni.

4.5.2. Mérési eredmények
A mérési eredményeket a 18. táblázat tartalmazza:
18. táblázat. Shore D keménységmérés eredményei
Anyag:
1.
2.
3.
4.
5.
Átlag
Öntött poliamid 6:
77,5
78,5
78
78,5
79
78,3
Öntött poliamid 6 nanokompozit:
74,5
73
71,5
73
72
72,8

4.5.3. Mérés értékelése
Ez a mérési eredmény alátámasztja a Rockwell keménységmérés második sorozatát,
és a próbatestek is megfelelnek a második Rockwell sorozatnak. A két fajta módszer és
a méréssorozatok rámutatnak a poliamidok víztartalom függı mechanikai jellemzıire.
A késıbbiekben egyidıben öntött próbatestekkel kell a mérést elvégezni, és a korrekt
összehasonlítást elvégezni.
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5. Tribológiai mérések
5.1. Mérıgép, mérıgép elıkészítése, használata
Jelenleg a tribológiai méréseket egyéni építéső gépeken is végezhetik világszerte,
ezért a továbbiakban ismertetem az általam használt mérıgép felépítését és használatát.

5.1.1. Mérıgép tulajdonságai [6]
A berendezés (28. ábra) fı egységei az
asztal

(1),

a

koptatótárcsa

(2),

a

mozgatószerkezet (3), a terhelıszerkezet (4)

3

4
5

2

és a mérı- és adatgyőjtı egység (6). A
szerkezet vázát a stabil, nagy tömegő asztal

6

alkotja (1). Erre épült rá a vízszintes

7

mozgatást biztosító szerkezet (3), amelyen a
terhelıszerkezet (4) található. A tárcsa fölött
a terhelıszerkezetet mozgatjuk, és a rajta
lévı befogószerkezetbe helyezzük el a

28. ábra. Mérıgép felépítése

próbatestet. A kereszt és hosszirányú elmozdulásoknál a köszörült vezetıhenger
felületére, a rajta mozgó kocsi gördülıcsapágyakkal illeszkedik, a könnyebb mozgás
érdekében. A terhelıszerkezet mozgatását léptetımotorok végzik. A vízszintes síkban
történı mozgatás bordásszíjjal, a függıleges mozgatás csavarorsós mechanizmussal
vagy kézi erıvel történik. A csavarorsó egy rugó közbeiktatásával adja át a terhelést. A
koptatótárcsa 350 mm átmérıjő 15mm vastagságú, anyaga és felületi érdessége a
vizsgálattól függ. A tárcsa forgását egy enkóderrel ellátott elektromos motor (5) végzi
bordásszíj segítségével, fordulatszáma nullától fokozatmentesen változtatható. A tárcsa
nagyobb és kisebb fordulatszám-tartományának eléréséhez a motor tengelyén lévı hajtó
kereket nagyobbra vagy kisebbre lehet cserélni. A léptetımotorokat és az elektromos
hajtómotort

motorvezérlı

(7)

segítségével,

számítógéprıl,

CNC

programmal

irányíthatóak.
A terhelıszerkezet alján található a befogófej. Fontos, hogy a vizsgált próbatest
elmozdulás-mentesen legyen rögzítve a befogófejbe, ugyanakkor emiatt lényeges
deformációt ne szenvedjen, mert ez befolyásolja a mérési eredményeket. A befogófejen
nyúlásmérı bélyegek vannak elhelyezve, ezáltal mérhetı a próbatestre ható erık
nagysága a vizsgálat során. A 12 nyúlásmérıbélyeg három Wheatstone-hídba kötve.
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számítógép

„z” erı

„y” erı „x” erı

digitális mérıerısítı
A/D

motorvezérlı

„x” irányú
léptetımotor

„x” elmozdulás
„y” elmozdulás

„y” irányú
léptetımotor

K típusú hıelem
„z” elmozdulás
azaz
a

„z” irányú
léptetımotor
elektromos
motor

29.ábra. Mérırendszer kapcsolási vázlata
A vízszintes elmozdulások mérését induktív jeladókkal lehet elvégezni. A jeladók
egyik vége rögzítve van, másik vége a kocsival együtt elmozdul, így az elmozdulás
függvényében változtatja ellenállását. A függıleges irányú elmozdulás, azaz a kopás
mérését érintkezésmentes kapacitív távolságmérı végzi. A mérı a befogófejre van
rögzítve, és a tárcsa síkjához való közeledést méri.
Méréseimhez Spider 8 típusú mérı- és adatgyőjtı rendszer (6) használtam, ami a
nyúlásmérı bélyegek, a hıelem, a két induktív jeladó és a távolságmérı által továbbított
adatokat fogadja, és feldolgozza. Innen az adatok egy számítógépbe kerülnek, amelyek
elmenthetıek és kiértékelhetıek. A számítógép a CATMAN Express szoftverrel
kommunikál a Spider 8 rendszerrel.

5.1.2. Tárcsa elıkészítése
Mérések során a különbözı anyagok súrlódóelem párja acél tárcsa (S355) volt. Mivel
a két elem elmozdul egymáson, ezért a tárcsa felületének homogénnek kell lennie. A
tárcsát rezgıcsiszoló géppel munkáltam meg (30. ábra), mert így elkerülhettem, a
köszörülésre jellemzı felületi érdesség változást (megmunkálás irányában és arra
merılegesen). A rezgıcsiszoló géphez Klingspor: P400A PS11-es típusú csiszolópapírt
használtam [Papír alapú (95g/m2), gyantás ágyazású, szilícium karbid szemcsés
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csiszolópapír, szitán 400 lyuk van 1
inch

mentén].

A

tárcsát

addig

csiszoltam, míg felületi érdesség
jellemzı értékei el nem érték az
elızı mérés során mért értékeket.
Csiszolás

után

a

felületrıl

a

szennyezıdéseket el kell távolítani.
Ehhez denaturált szeszes papírtörlıt
használtam.
30. ábra. Tárcsa csiszolása

Az érdesség méréshez Mitutoyo

SJ-201 P típusú digitális mérıkészüléket használtam (31. ábra). A készülék
automatikusan mér, és a mérés befejeztével kiírja az adatokat. Méréseim során a
következı beállításokkal használtam: PC50 2,5×5; azaz 0,5 mm bevezetı szakasz után
kezd mérni 15 mm hosszan, amit három részre oszt (1,25 mm 12,5 mm 1,25 mm) és
ezeknek a szakaszoknak veszi a súlyozott átlagértékét. Egyes mérések értékeit a 2.
melléklet tartalmazza, a 19. táblázatban ezeknek a méréseknek az átlaga szerepel.
Látható,

hogy az

minıségek

jobbak,

elért

felületi

mint

amit

köszörüléssel el lehet érni (Ra=0,16).
Az értékekbıl kitőnik, hogy minél
többször csiszoltam újra a tárcsát a
felületi

minıség

jobbak

lettek,

eltérések

és

értékei
az

is

annál

iránybeli
csökkentek

(köszörülésnél 0,1 µm eltérés is
lehet,

rezgıcsiszolásnál

a

mért

31. ábra. Felületi érdesség mérés

legnagyobb eltérés 0,06 µm).

Irányok:
Sugár irányba
Érintılegesen
Középen
Átlag

19. táblázat. Tárcsa felületi érdesség mérésének eredményei
Ry
Rz
Rq
Ra
0,113
2,163
1,225
0,150
0,093
1,723
1,125
0,133
0,090
1,375
1,050
0,147
0,099
1,754
1,133
0,149
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Ra – átlagos felületi érdesség, a
középvonaltól

mért

eltérések

abszolút értékének átlaga. Ry – a
legnagyobb kiemelkedésnek és a
legnagyobb bemélyedés csúcsának
az átlagtól számított eltérése. Rz – a
mérési hossz ötödrészeiben mért Ry
átlagértéke

(mérıkészülék

programja szerint). Rq – simasági
32. ábra. Tárcsa szintezése

mérıszám,

a

profileltérések

négyzetes középértéke a mérési tartományban (ez a mérıszám az eltéréseket fokozottan,
nagyságukat súlyozva veszi figyelembe).
A tárcsát a csiszolás után fel kell szerelni a mérıgép forgó asztalára. A tárcsán lévı
három csavar és a mérıóra segítségével vízszintesre kell állítani a tárcsát (32. ábra).
Ezután a tárcsát le kell szorítani, hogy mérés során ne tudjon elmozdulni. A leszorítást
egy peremes körgyőrővel lehet megoldani, amin négy csavar van. A szintezést úgy
végeztem el, hogy a leszorítás után se legyen a tárcsa ütése nagyobb, mint 0,02
milliméter. Befejezésül ismét le kell tisztítani a tárcsát.

5.1.3. Próbatest befogása
Próbatestet úgy kell befogni a
befogószerkezetbe,

hogy

furatába be lehessen

tenni

a
a

hımérıt (33. ábra, 34. ábra). A
hımérı betétele után, az álló
próbatest

alját

a

tárcsával

párhuzamos síkká kell csiszolni.
Ehhez a próbatestet számítógépes
vezérléssel
33. ábra. Álló próbatestet befogó befogószerkezet

küldöm

a
(ahol

tárcsa
nem

közepére
végzek

méréseket), és ahová egy csiszolópapírt tettem. Majd leengedem a próbatestet, és
kihúzom alóla a csiszolópapírt. Ezt addig ismételem, amíg a csiszolópapíron
(Klingspor: P400A PS11) próbatest szélességő nyomot nem hagy. Végül letisztítom a
próbatestet is.
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Egy tárcsán öt álló, vagy négy
fekvı próbatestes mérést lehet
elvégezni

azonos

vizsgálati

sebességgel, de ezeknél a pályák
különbözı

sugarú

köríveken

vannak. Az enkóderes motornak
elınye, hogy terhelés hatására nem
változtatja meg a fordulatszámát,
így biztosítható a mérés során
terheléstıl

független

állandó 34. ábra. Fekvı próbatestet befogó befogószerkezet

sebesség. Két mérési nyomvonal között legalább 1 mm-t ki kell hagyni. A megadott
kerületi sebességek mindig a próbatest középvonalára vonatkoznak.
A két fajta befogófej összeállítási rajzaik és darabjegyzékeik a következı négy
oldalon láthatóak. A nem szabványos elemek mőhelyrajzait a 8. melléklet tartalmazza.

5.1.4. Mérıgép beállítása
A mérés során a következı értékeket mérem Spider 8 adatgyőjtı rendszer
segítségével: 1. x irányú erı, 2. y irányú erı, 3. z irányú erı, 4. z irányú kopás, 5.
hımérséklet. A beérkezı adatokat szoftver győjti össze (CATMAN Express), majd
innen kimentem és Microsoft Excel-lel program segítségével dolgozom fel.
Hımérsékletméréshez K típusú (NiCr-Ni) hıelemet használtam, ezt nem kell
nullázni, hiszen anyagi tulajdonságaival van összefüggésben a kimenete.
A nyúlásmérı bélyegeket minden próbatest behelyezés után nullázni kell felemelt
állapotban. Így a készülék leengedése, és a terhelés ráadása után méri a terhelı erıt.
Kopás

mérésére

kapacitív

távolságmérıt

használtam, ennek a kalibrálását azonos vastagságú
lapokkal végeztem. Egy lap vastagsága 0,195 mm,
ebbıl hat darabot tettem egymásra, ami kijelölte a nulla
pontot. Egy-egy lapot folyamatosan elvéve mértem a
távolságot (feszültségben), és megadtam a távolságot
mm-ben. Minden próbatest behelyezése után, fel kell
venni

újra

a

nulla

pontot.

Leengedem

a

befogószerkezetet, és ismét 6 lapot rakok a kopásmérı
35. ábra. Kopásmérı nullázása alá, így beállítom a helyzetét a próbatesthez képest.
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5.1.5. Mérés menete
A tárcsa megmunkálása és beállítása után behelyezem
a próbatestet a készülékbe. Mérés kezdete elıtt mindig
meg kell tisztítani a tárcsát és a próbatestet. Beállítom a
kopásmérıt és nullázom az erımérı bemenetét. Vezérlı
program segítségével beállítom a motor fordulatszámát,
illetve felszerelem a megfelelı fogaskereket. A befogó
szerkezetet a megfelelı pozícióba küldöm, majd
elindítom

az

adatgyőjtı

rendszert,

és

a

befogó

szerkezetet ráengedem a tárcsára. Rárakom a megfelelı
súlyt, végül elindítom a motort. A motor indításáig
felvett adatokat utólag törölni fogom a mérési adatsorból.

36. ábra. Mérıgép mérés
közben

Egy mérési idıtartamot 30 percre állítottam be elızetes kísérletek alapján. Ez alatt 10
Hz-es frekvenciával győjtöm az adatokat. A mérést mindig tovább mérem, mint 30 perc,
mert az adatgyőjtı rendszer nem a motor indításától méri az idıt. Körülbelül 31 perc
elteltével leállítom a mérést, leveszem a terhelést, majd kiveszem a próbatesteket, aztán
kimentem a mérési adatokat egy file-ba.
A mérıgép használatában segítségemre volt Keresztes Róbert PhD-hallgató, ezúton
is köszönöm a segítségét.

5.2. Felületi nyomás számítása
5.2.1. Álló próbatestnél
Az álló próbatest mérete: Ø6×15mm. A felületi terhelést számítani kell, a próbatest
felületi mérete adott, a terhelés
pedig a befogó készülék és a súlyok
tömegébıl

származik,

nyúlásmérı

bélyegek

amit

a

pontosan

mérnek. Elméletileg, és a mérés
kezdetén

a

felületi

nyomás

megegyezik a terhelı erı és a felület
hányadosával. A mérés során a
súrlódó erı hatására a próbatest
elhajlik, és ennek következtében a

37. ábra. Próbatest kihajlása

felületi nyomás értéke magasabb lesz, mert az érintkezı felület kisebb. 37. ábrán
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látható,

hogy

a

próbatest

és

tükörképe szöget zár be egymással.
A képen látható szög egy részét
kompenzálja az alakváltozás, ami a
súrlódó

felület

növekedését

eredményezi. De a súrlódó felület
még így is kisebb, mint az egész
felület.
Mikroszkóp (Carl Zeiss Jena
38. ábra. Mérés utáni súrlódó felület

2280) segítségével a mérés után meg

tudom határozni a súrlódó felület nagyságát (mérés végére jellemzı adat). A kopás
mindig valamilyen mérető körszelettel közelíthetı. Ez a közelítés csak nagyságrendileg
megfelelı, az ebbıl számított felületi terhelést csak iránymutató adatként lehet kezelni.
A mérés során kijelölök egy húrt, ami meghatároz egy körszeletet, ennek a területe
közelítıleg megegyezik a kopási kép területével. Leolvasom a húr és a vele párhuzamos
érintı helyzetét, majd a koordinátákat kivonom egymásból. A mikroszkóppal egy
mikron pontossággal lehet mérni, de számításnál csak századra mm-re kerekített értéket
vettem figyelembe, mert a húr tetszıleges felvétele nagyobb hibát tartalmaz. A körszelet
területe a következı képlettel számítható: T =

1
[ri − h(r − m)], azonban ehhez számítani
2

kellene a húrhoz tartozó ívhosszt (i), a húr hosszát (h), az ismert sugárból (r) és a húrhoz
tartozó magasságból (m). Ez a módszer leegyszerősíti a problémát, de igen pontatlan.
Másik értékelési mód, ha AutoCad-ben raszter képként beillesztem a mikroszkópos
felvételt, és itt Spline görbével körülrajzolom a kopási területet (39. ábra). Ez a területet
lemezként definiálva lekérdezhetem
a területét. Ezzel a módszerrel
növekszik
pontossága.

a
Ez

területmérés
a

pontosság

elsısorban a Spline görbe pontjainak
sőrőségétıl, és a kopás határához
viszonyított helyzetétıl függ. A
felület méréséhez én az utóbbi
módszert választottam. AutoCadben a terület lekérdezés eredménye

39. ábra. Terület mérés AutoCad-del
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(39. ábrának): Terület = 10.0395 mm2, Kerület = 27.0585 mm. Ez a terület az eredeti
területnek körülbelül a harmada, így a felületi nyomás az elméleti nyomásnak majdnem
a háromszorosa a mérés végén. A mérés közben ez az érték még nagyobb, a maximumát
a próbatest kihajlásának pillanatában éri el. Azonban ekkor a felület nagyságát nem
ismerem; és a továbbiakban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ekkor a felületen
a hıterhelés is nagyobb, ami anyagszerkezeti változásokkal is járhatnak.

5.2.2. Fekvı próbatestnél
Az fekvı próbatest mérete: Ø8×10mm. Fekvı próbatestnél elvileg Hertz
feszültséggel számolhatnánk, de itt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a
mőanyagoknál a rugalmassági modulus nagyságrendekkel kisebb. A számításhoz az
anyagra jellemzı Poisson-tényezı ismerete szükséges lenne, de mivel ilyen
anyagjellemzıt nem határoztam meg, így Hertz feszültséget csak natúr poliamid 6-ra
tudnék számolni, szakirodalmi adatok alapján. A próbatest a tárcsán axiálisan
(sugárirányba van elhelyezve).
A mérés kezdetén a terhelés
miatt

a

próbatest

alakváltozást

szenved, ennek hatására a két
súrlódó elem érintkezési felülete
téglalap lesz. A mérés során a
próbatest kopásából adódóan ez a
felület növekedni fog. A mérés utáni
kopott
határozni,
40. ábra. Fekvı próbatest kopása

felületet
amihez

meg

tudom

mikroszkópot

használtam. Kijelöltem a téglalap

oldalait a próbatesten, majd ezeknek a távolságából, illetve a próbatest hosszából
számítható az érintkezési felület (40. ábra). A 40. ábrán látható próbatest kopási
felülete: a=10 mm (próbatest hossza), b=1,0 mm (kopási felület szélessége), T=a·b=10
mm2. Terhelı erı és a felület hányadosa megadja a felületi nyomás értékét. Ez
megegyezik nagyságrendileg az álló próbatest mérés végi felületével, így a felületi
nyomás a két esetben közelítıleg egyenlı.
A próbatestek elıállításának folyamatát a 7. melléklet tartalmazza.

5.3. Mérések és kiértékelések
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5.3.1. Elvek
Minden

méréssorozatnál

négy

fajta

próbatestet

használtam:

elsı

öntéső

nanokompozit, második öntéső nanokompozit, nátrium katalizálású poliamid 6 és
magnézium katalizálású poliamid 6. A mérések elsısorban nem azt a célt szolgálják,
hogy anyagjellemzıket állapítsak meg, hiszen ehhez egy anyagból több mintát kellett
volna vizsgálni, majd matematikai statisztika segítségével kiértékelni az értékeket. Az
én vizsgálataim során ezeket az anyagokat egymáshoz viszonyítottam, tehát csak
nagyságrendi összehasonlításról van szó, ami megadja a kompozitfejlesztéshez
szükséges tájékoztató információkat. Ezen belül is kiemeltem a nanokompozitok
tulajdonságait a poliamid 6-hoz képest, illetve a két nanokompozit összehasonlítását. A
két nanokompozit összehasonlításánál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a két
öntés között körülbelül öt hónap telt el; a két fajta poliamid 6 az elsı öntéső
nanokompozittal egyidıs.
A mérési adatokból Microsoft Excel program segítségével diagramokat és
táblázatokat készítettem. Minden próbatesthez a 3. melléklet mintájára tartozik egy 3
oldalas összefoglaló, a mérési eredményekrıl. Ezek a diagramok 0,1 másodpercenként
vett adatokat tartalmazzák. A 41. ábrán látszik, hogy 25 nagyobb periódus a tárcsa
felületi egyenlıtlensége miatt van. A 3. melléklet diagramjain látható sávok szélessége a
tárcsa felületének változásából adódik, mivel a 0,1 s-ként vett minta a hullám más-más
pontjából származik. Így a 3. mellékletben található diagrammok sávszélessége jellemzi
ennek a hatásnak a nagyságát.
Mivel a 10 Hz-es mérések táblázatai alkalmatlanok arra, hogy több anyagminta
függvényét tartalmazzák, ezért készítettem olyan összefoglaló táblázatokat, amelyeken
nem az összes adatot ábrázoltam, hanem 50 adatonként vettem az átlagot, és így
ábrázoltam egy diagramban a négy fajta próbatest mérési eredményeit. A súrlódási
erıket, a súrlódási tényezıket, a kopásokat és a hımérsékleteket ábrázoltam egy-egy
diagramban.
Egyes méréseknél fellépett az akadó csúszás (stick-slip) [17], melyben a tapadási, és
a csúszási folyamatok váltják egymást. A folyamat során a próbatest letapad a tárcsára,
ekkor a nyugvó súrlódási tényezı értéke érvényesül (nincs elmozdulás a tárcsához
képest), a súrlódási tényezı függvénye emelkedik. A csúszás újbóli létrejöttével a
mozgásbeli súrlódási tényezı érvényesül, a súrlódási tényezı csökken. Így ez a
folyamat rezgéseket okoz, és a súrlódási folyamat nem lesz egyenletes. Ez a jelenség
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Súrlódási tényezı

Terhelı erı

Hımérséklet

Kopás

41. ábra. Mérés során tapasztalható lengések
csak a kritikus sebesség alatt jelentkezik, ami függ a terheléstıl és a felületi minıségtıl
is. Hatására növekszik a kopás, és a rezgések miatt zavaró zaj jelentkezik.
A mérések 30 percig tartottak, 0,4 m/s-os sebességgel, ami 720 m megtett utat jelent.
A mérések során mindig azonos volt a terhelı erı, csak a pályák változtak a
próbatesteknél. A méréssorozatban két eltérés van:
1. A magnézium katalizálású poliamid 6 mérése közben kiesett a hımérı, ezek után
leállítottam a mérést. Ez a diagramokon lévı függvényekben függıleges esésként
jelentkezik, illetve a hımérséklet függvénybe két esésként. Így az értékelhetı adatok
670, illetve hımérséklet kivételével 715 méter megtett útig vannak.
2. A második öntéső nanokompozit álló próbatest mérésekor a rezgések
következtében magas és erıs hanghatás kísérte a mérést. Az elsı próbatest mérésekor
ezek a hanghatások csak a 30 perc vége felé jelentkeztek, ezért a mérési idı ennél a
próbatestnél 60 perc volt (4. melléklet).
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5.3.2. Mérésekre vonatkozó adatok
20. táblázat. Tribológiai mérések eredményei
A
pv
tmax Fsmax µmax kop v
s
Próbatest
F
m
pe
1 nano álló
142 14,5 5,0 15,5 9,2
89
61
0,428 51 0,4 1440
2 nano álló
141 14,4 5,0
9,9 14,2 113
83
0,573 178 0,4 720
Mg PA 6 álló
140 14,3 5,0 12,9 10,9 72
73
0,504 35 0,4 720
Na PA 6 álló
140 14,3 5,0
19
7,4
82
68
0,477 34 0,4 720
1 nano fekvı
141 14,4 5,0
8,1 17,5 30
51
0,357 20 0,4 720
2 nano fekvı
144 14,7 5,1
9,7 14,8 82
73
0,5
24 0,4 720
Mg PA 6 fekvı 142 14,4 5,0
9,5 14,9 28
45
0,312 14 0,4 720
Na PA 6 fekvı
145 14,8 5,1
9,9 14,6 31
60
0,407 24 0,4 720
Jelölések: F – terhelıerı (N); m – terhelı súly (kg); pe – elméleti felületi nyomás
(MPa); A – mérés végén a kopott felület nagysága (mm2); pv – mérés végén a felületi
nyomás (MPa); tmax – legnagyobb mért hımérséklet (°C); Fsmax – legnagyobb mért
súrlódási erı (N); µmax – legnagyobb súrlódási tényezı, kop – mérés végén a kopás és
deformáció értéke (µm); v – kerületi sebesség (m/s); s – megtett súrlódási úthossz (m). 1
nano – elsı öntéső nanokompozit; 2 nano – második öntéső nanokompozit; Mg PA 6 –
magnézium katalizálású poliamid 6; Na PA 6 – nátrium katalizálású poliamid 6; álló –
álló próbatest; fekvı – fekvı próbatest.

5.3.3. Súrlódási tényezı vizsgálata
2. diagram

Súrlódási tényezı alakulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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Nátrium katalizálású PA 6
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A próbatestek súrlódási tényezıinek változásait az 2-es és a 3-as diagrammok
tartalmazzák. A súrlódási tényezı számolt adat, a súrlódási erı és a terhelı erı
hányadosa. Mivel a terhelı erıt állandónak vehetjük, ezért a súrlódási tényezı
függvényei azonos alakúak a súrlódási erı függvényeivel.
A legváltozatosabb függvényeket mindkét mérésnél a második öntéső nanokompozit
mutatja. Ennek súrlódási tényezı értéke 0,4 és 0,55 között van; ez elég nagynak számít,
hiszen a súrlódó tengelykapcsolóknál használt anyagpárok súrlódási tényezı értéke is e
körüli értéken van. Ennek a magas értéknek az egyik oka, hogy a tárcsának kicsi a
felületi érdessége, ami elıtérbe helyezi az adhéziós jelenségeket az abrazív
jelenségekkel szemben. Másik oka, hogy a tárcsa felülete és a mőanyag felülete is
frissen megmunkált, vagyis tiszta volt. Ezeknek hatására jelentkezet ez a viszonylag
nagy súrlódási tényezı. poliamidnál már mértek 1,5 körüli súrlódási tényezıt is, ami a
tribológiai szakirodalmak szerint már nem csak a súrlódás eredménye.
Ennél a mérési rendszernél az adhéziós jelenség volt a mérvadó, ami kenıréteg
hatására megszőnhet, így a súrlódási tényezı jelentısen csökkenhet. A jó
nedvességmegkötı képesség miatt használják elterjedten csapágyperselyekként. Tehát a
mérési eredményem nem mond ellent a hétköznapi tapasztalatoknak.
A függvények kezdeti ingadozásuk után közelítenek egy értékhez, ez az elsı öntéső
nanokompozit egy órás mérésénél látható igazán (4. melléklet). Az álló és fekvı
próbatestek súrlódási tényezıinek alakulása és értékeinek eltérése az aktív
súrlódófelület nagyságára és minıségére vezethetı vissza. Minél nagyobb, és minél
tisztább a felület annál jobban érvényesül az adhézió. Bizonyos idı elteltével a súrlódási
pályán megjelenik egy átkopott felület (transzfer film), ami szintén befolyásolja a
súrlódási tényezıt.
A

poliamidok

víztartalma

is

befolyásolja

a

súrlódási

viszonyokat.

A

nedvességfelvétel az eltelt idıvel arányosan növekedhet a telítıdési egyensúlyig, ezért a
korábbi

öntéső

nanokompozitnak

nagyobb

lehet

a

nedvességtartalma:

Ez

befolyásolhatja a súrlódási tényezıt. Tapasztalatom szerint a korábbi öntésnél
egytizeddel mindig kisebb a súrlódási tényezı.
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3. diagram
Súrlódási tényezı alakulása a súrlódási út függvényében,
fekvı próbatest
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5.3.4. Kopás vizsgálata
A próbatestek kopásának és deformációjának (továbbiakban csak kopás) függvényeit
a 4-es és a 5-ös diagrammok tartalmazzák. A kopás mértéke közvetlenül mért adat.
Legszembetőnıbb függvény a második öntéső nanokompozit 310 és 400 méter
súrlódási úthossz közötti meredek függvényszakasza. Ennek oka a már említett akadó
csúszás. A kihajlott próbatest kis súrlódási felületén ez a jelenség fokozódó kopási
folyamatban nyilvánult meg. A függvényszakasz kezdetétıl a mérést végigkísérte a
zavaró magas és erıs hanghatás. Ez a hanghatás, jelentkezett az elsı öntéső
nanokompozitnál a mérés vége felé is (630 méter). Bár ennél a vizsgálatnál a hang
erıssége elmaradt a második öntéső nanokompozitétól. Ennek az egyik oka lehet a
vélhetıen eltérı a nedvességtartalom.
A szén nanocsövekkel adalékolt anyagokat csak kenés mellett célszerő súrlódásnak
kitenni, mert rendkívül gyorsan kopnak. A nanokompozitból készült álló próbatestnél
fél óra alatt 0,2 mm-t kopott, a fekvı próbatest függvényképe pedig progresszív kopást
mutat. A fekvı próbatesteknél a stick-slip kevésbé jelentkezett, így a jellegzetes
hanghatás sem volt erıs.
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4. diagram
Kopás és deformáció alakulása a súrlódási út
függvényében, álló próbatest
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5. diagram
Kopás és deformáció alakulása a súrlódási út
függvényében, fekvı próbatest
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A kopás függvények elején elıforduló csökkenést a próbatestek kihajlása okozza.
Persze a mőanyag réteg megjelenése a tárcsán a kopás értékének csökkenését mutatja
(megemeli a próbatestet), de ez csak kisebb mértékő változást okoz, a valódi kopáshoz
képest. A második öntéső nanokompozitnál 180 méternél látható megugrást egy
viszonylag nagyobb (0,015 mm magasságú) anyagdarab leválása okozhatta. Amihez
hozzájárulhatott a nagy súrlódási tényezı és a lényegesen nagyobb felületi nyomás
(kihajlás következtében a felület lényegesen lecsökkent). Ezután a kihajlás mértéke
tovább növekedett. A 450 és 700 méternél bekövetkezı csökkenések okát „A mért
értékek közötti összefüggések” címő részben ismertetem. A natúr poliamid 6
próbatestek kopási képe nagyjából egységes, egyenesekkel jól közelíthetı. Itt az akadó
csúszás nem jelentkezik, így a kopás lefolyását sem befolyásolja.
Fekvı próbatesteknél a hosszukból adódóan az érintkezı felület két vége eltérı
ütemben kopik (38. ábra), ennek oka, hogy eltérı utat tesznek meg. Például adott
fordulatszámnál 105 mm sugarú körön járatom a próbatestet, a kifelé nézı rész 10%-kal
több utat tesz meg, mint a belsı rész. Mivel a befogószerkezet egy pont kőrül
elfordulhat, így mérés során a próbatest tengelye egyre nagyobb szöget zár be a
vízszintessel.
A fekvı próbatest kiküszöböli az álló próbatest lényeges hibáját, a kihajlást. Így itt a
felületi nyomás értéke kiszámíthatóbban változik, és a kopás mérése is egyszerőbb
függvényképet eredményezett. Ennél a típusnál tudjuk, hogy az elején lép fel a
legnagyobb felületi terhelés, amit a deformáció csökkent. Bár még így is kicsi a felület,
de ennek kopása nagyon gyors, ami gyors felületnövekedést eredményez. Az álló
próbatest súrlódó felületének nagysága dinamikusan változik, a kihajlás és a kopás
függvényében. Ott a lejátszódó folyamatokat nehezebb lehet modellezni, így azoknál
mindig nagyobb a bizonytalanság.

5.3.5. Hımérséklet mérése
A próbatestek hımérséklet függvényeit az 6-os és a 7-es diagrammok tartalmazzák.
A hımérsékletet K típusú hıelemmel mértem, és a próbatestek furatába helyeztem el,
aminek középvonala 1,5 mm-re volt a súrlódó felülettıl. Így a mért hımérséklet értékeit
befolyásolja a próbatest hıvezetési tényezıje.
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6. diagram
Hımérséklet alakulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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7. diagram
Hımérséklet alakulása a súrlódási út függvényében,
fekvı próbatest
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Mindkét esetben a második öntéső nanokompozit igen magas hımérsékletre
melegszik fel. Fekvı próbatesteknél a másik három próbatest hımérséklete alig
változik, állandónak mondható. A hımérséklet állandósultsága a tribológiai folyamatok
egyensúlyára utal; változása pedig megváltozott tribológiai folyamatra. Az álló
próbatesteknél is megfigyelhetı, hogy egyre nagyobb súrlódási út megtételével a
hımérséklet függvények is egyre kevésbé változatosak, közelítenek egy értékhez,
vagyis kialakul egy hıegyensúly.
A legnagyobb hımérsékletet a második öntéső nanokompozit, majd a nátrium
katalizálású PA 6, az elsı öntéső nanokompozit végül a magnézium katalizálású PA 6
éri el. Az álló magnézium katalizálású próbatestnél 640 méternél kiesetett a hımérı a
furatból, ezért csökkent elıször a hımérséklet 25°C-ra, majd mérés korai leállítása miatt
csökken nullára.

5.3.6. A mért értékek közötti összefüggések
A súrlódási erı és a súrlódási tényezı közötti kapcsolatot a terhelıerı adja (súrlódási
erı megegyezik a súrlódási tényezı és terhelıerı szorzatával).
Elméletileg a kopás és a súrlódási tényezı között nincsen közvetlen összefüggés.
Azonban álló próbatesteknél a súrlódási tényezı növekedésével növekszik a kihajlás
mértéke, ami a súrlódó felület csökkenését okozza. A kisebb súrlódó felület pedig
gyorsabban kopik, így közvetetten a súrlódási tényezı növekedése ideiglenesen a kopás
növekedését okozza. Azonban a súrlódási tényezı állandósága nem jelenti a kopás
megszőntét.
A hımérséklet emelkedését az átalakult súrlódási energia okozza. Az így
értelmezhetı hıveszteség nem közvetlenül arányos a súrlódási tényezıvel, de hatással
van rá. A súrlódás során bekövetkezı alakváltozások is hatással vannak a súrlódási
tényezıre, de ez nincs közvetlen hatással a hımérsékletre. Másrészt a próbatest
hımérsékletét meghatározza a tárcsa hıvezetési tényezıje, illetve a környezı közeg
hımérséklete, hıvezetése is.
Megfigyelhetı azonban, hogy a kopás hirtelen növekedése együtt jár a hımérséklet
megugrásával. Ennek oka ismét az akadó csúszásban keresendı. Amellett, hogy a kopás
ennek hatására jelentısen növekszik, a próbatest deformációja (rezgése) a belsı
súrlódás erısödéséhez vezet. Az adhéziós folyamatok felerısödése szintén növeli a
hımérsékletet. A második öntéső nanokompozit kopásának csökkenését (450, 690
méter) mindig egy hımérséklet hullámvölgy elızi meg. Szerintem ez nem közvetlen
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kapcsolat eredménye. Valószínőbb, hogy a 300-400 méter közötti hirtelen
kopásnövekedés miatt a felület is megnövekedtet, ennek hatására a próbatest
hıterhelése egyre kisebb lett, ami a hımérséklet emelkedésének lassulását, majd a
próbatest visszahőlését eredményezte. Ekkor azonban a korábban a tárcsára rárakodott
anyagot maga alá győrte, és a próbatest aljához hegedt. Ennek hatására megint elkezdett
a hımérséklet emelkedni. Amikor a kopás újra folytatódott, akkora a hımérséklet már
elérte azt a szintet, mielıtt a kopás elkezdett lelassulni. Az a folyamat megismétlıdött
még egyszer kisebb mértékben és valószínőleg a mérés folytatásával megismétlıdött
volna még, kisebb intenzitással. A szakirodalmak alapján valószínősíthetı, hogy ezek az
ingadozások megszőnnek és kialakul egy állandó hımérséklet, és kopásütem. Ennek a
folyamatnak az elindítója a hírtelen nagy kopás és hımérsékletemelkedés volt. A
késıbbi visszaesések, pedig ennek a dinamikus hatásnak a csillapodásai voltak.
Természetesen ez a folyamat még kevésbé tervezhetıvé teszi a rendszert, és hátrányos
lengéseket gerjeszthet. Ezért elmozduló anyagpárosításnál a nanokompozitos szerkezet
kenés nélkül egyértelmően hátrányt okoz, továbbá a súrlódási tényezıje is magas.
A bemutatott tulajdonságok alapján, ebben az anyagszerkezetben kenés nélkül a
tribológiai használatát nem ajánlom. Súrlódási-, kopási szempontok alapján a
nanokompozit gyártás további fejlesztését, homogénebb anyagstruktúra elıállítását
javaslom.

5.3.7. Felmerülı kérdések
Az elsı mérési sorozat kiértékelése után a következı kérdések merültek fel:

- Nedvességtartalom hogyan befolyásolja a mért értékeket?
- Hosszabb mérési idı esetén megváltoznak-e a függvények képei?
- Kisebb vizsgálati sebesség esetén az akadó csúszás még jobban befolyásolja a
mért jellemzıket?

- Nanokompozitoknál mennyi a kritikus sebesség?
- A kritikus sebességnél nagyobb sebesség esetén az álló próbatestek függvényei
közelítenek a fekvı próbatest függvényeihez?

- Az egyes méréseknél tapasztalható hangjelenségek megjelenése, és az akadó
csúszás kezdete hogyan viszonyul egymáshoz?

- Milyen tönkrementi határ értelmezhetı ezeknél a méréseknél?
- Mennyi hı keletkezik a vizsgálat során?
- A szén nanocsöveknek milyen közvetlen hatása van a tribológiai folyamatokra?
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- Kisebb felületi nyomás milyen hatással van a vizsgált paraméterekre?
- A mérések között eltelt idı milyen hatást gyakorol a próbatestekre?
- Más felületi érdességő tárcsa alapjaiban befolyásolja-e a mért értékeket, és így
teljesen eltérı függvényeket, anyagjellemzıket mérek?

- Egy használt próbatest más pályán környezeti hımérsékletrıl indítva hasonló
függvényeket kapunk az elsı méréshez képest?

5.4. Második mérési sorozat
5.4.1. Mérésre vonatkozó adatok
Ebbe a mérési sorozatba négy mérés tartozik. Ezen mérések mindegyikét második
öntéső nanokompoziton végeztem. Ezeknek a méréseknek két alapvetı céljuk volt:
megvizsgálni hosszabb mérési idı esetén a függvények alakulását és vizsgálni az eltérı
felületi terhelés hatásait. Ezért ezeknél a méréseknél egy óra volt a mérési idı, ami 0,4
m/s-os vizsgálati sebesség esetén 1440 méter vizsgálati úthosszt jelent. A felületi
terhelés a terhelıerıbıl adódik, ami 144 N (≈15 kg) és 58 N (≈6 kg) volt. A különbözı
terheléső méréseket álló és fekvı próbatesteken is elvégeztem.
A mérésekhez használt próbatestek egy részét még május elején munkáltam meg
(fekvı próbatest 6 kg; álló próbatest 15 kg), míg másik részét október közepén (fekvı
próbatest 15 kg, álló próbatest 6 kg). Ez majdnem fél éves különbséget jelent, ami
befolyásolja a mérési eredményeket, hiszen a frissen megmunkált felület sokkal
kevesebb ideig érintkezett levegıvel, ami a próbatest más nedvességtartalmához
vezetett. A mérések összefoglalását a 21. táblázat mutatja be.
Próbatest,
F
m
pe
terhelés
fekvı, 15 kg
144 14,6 5,1
álló, 15 kg
144 14,6 5,1
fekvı, 6 kg
57
5,8
2,0
álló, 6 kg
58
5,9
2,0
A 20. táblázat jelölései szerint.

21. táblázat. Tribológiai mérések eredményei
A
pv
tmax Fsmax µmax kop v
s
10,1
16,9
5,2
24

14,2
8,5
10,9
2,4

53
90
28
65

64
58
23
28

0,444
0,402
0,409
0,47

22
165
28
0

0,4
0,4
0,4
0,4

1440
1440
1440
1440

5.4.2. Súrlódási tényezı vizsgálata
A 8. diagramon látható, hogy a régi megmunkálású próbatesteknek mérés végén
alacsonyabb a súrlódási tényezıjük (0,35). Az új megmunkálásúaké magasabb 0,45. Ez
valószínőleg a próbatest nedvességtartalmával van összefüggésben, illetve befolyásolja
még az eltérı környezet és a próbatest elıkészítése is. Itt is egy tizedes eltérést van a két
érték között, ami megfigyelhetı az elsı mérési sorozatban a régen megmunkált elsı
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öntéső nanokompozit és az akkor frissen megmunkált második öntéső nanokompozit
között. Ebben a mérési sorozatban mért értékek közelítıleg megegyeznek az elızı
mérési sorozat értékeivel, hiszen ott is megfigyelhetı volt 0,1..0,15 eltérés, illetve a
súrlódási tényezık értékei is 0,3..0,475 tartományba esnek.
Az 15 kg-os terheléső álló próbatestnél körülbelül 400 m-tıl, illetve a 6 kg-os
terheléső álló próbatestnél körülbelül 900 métertıl volt hallható a stick-slip-re jellemzı
hanghatás. A 15 kg-os terheléső próbatestnél van egy emelkedı szakasz, majd némi
stagnálás után csökkenés. Az elsı mérési sorozatban is ilyen volt a második öntéső
nanokompozit függvényképe, csak most hosszabban játszódott le ugyanaz a folyamat.
8. diagram

Súrlódási tényezı alakulása a súrlódási út függvényében,
második öntéső nanokompozit
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A kisebb terheléső fekvı próbatest függvényképe keveset változik, és alakja is
megegyezik az elsı mérésnél mért elsı öntéső nanokompozit függvényével. A nagyobb
terheléső fekvı próbatestnél is felléphetett az akadó csúszás jelensége, de nem olyan
mértékben, hogy az jelentıs zajhatással járt volna, de a súrlódási tényezı változatos
függvényképét megmagyarázza.
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5.4.3. Kopás vizsgálata
A kopást és deformációt ábrázoló függvények a 9. diagramban láthatóak
(továbbiakban kopás).
Látható hogy a fekvı próbatesteknek a kopási függvényei megegyeznek az elsı
mérési sorozat függvényeivel. A kopás mértéke alacsonyabb, mint amit a korábbi
méréseknél mértem. A kisebb terhelés következtében a 6 kg-os terheléső próbatest
kisebb mértékben kopik.
9. diagram

Kopás és deformáció alakulása a súrlódási út
függvényében, második öntéső nanokompozit
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Az álló próbatesteknél a függvények változatos képet mutatnak. A nagyobb terheléső
próbatestnél látható függvénykép hasonlít az elsı mérésnél látható függvényképhez.
Azonban itt elnyúltabban jelentkezik. A mérés vége felé beáll egy állandó kopási
sebességre, ami nagyobb, mint a fekvı próbatesteknél tapasztalható.
A kisebb terheléső álló próbatestnél kisebb a kopás mértéke. A stick-slip miatt
létrejövı magasabb súrlódási tényezı elısegíti a nagyobb kihajlást, ami megemeli a
próbatestet. A diagramban a kihajlás helyét a két csökkenı függvényszakasz mutatja. A
létrejövı kopás nem tudja ellensúlyozni a mérımőszer kihajlásból adódó eltávolodását a
tárcsától. Ezért lehetséges az, hogy a mérés végén negatív tartományba megy át a
függvény.
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Ezzel a módszerrel a kopást jól mérni csak fekvı próbatesteknél lehet, hiszen ekkor a
deformáció elhanyagolható. Azonban ebben az esetben nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a kopás növekedésével a súrlódó felület is nı, ami a felületi terhelést
csökkenti, és így lassítja a kopási sebességet.

5.4.4. Hımérséklet vizsgálata
10. diagram

Hımérséklet alakulása a súrlódási út függvényében,
második öntéső nanokompozit
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A próbatestek hımérsékleti függvényeit a 10-es diagram tartalmazza. Látható, hogy
a 6 kg-os terheléső fekvı próbatest hımérsékleti függvénye gyakorlatilag állandó
értéken van, ami a tribológiai folyamatok egyensúlyára utal. Továbbá látható a korábbi
diagrammokon, hogy ennél a próbatestnél a kopás sebessége és a súrlódási tényezı is
közel állandó.
Az álló próbatesteknél a függvények emelkedése az akadó csúszásra utalhat. A
diagramon jól látható ez a pont, hiszen a kezdeti vízszintes szakasz után innen a
függvények meredeken emelkednek. Ezért a hımérséklet mérésével ellenırizhetıek a
tribológiai folyamatok. Jelen esetben a hımérséklet megemelkedése az álló
próbatesteknél a kihajlással, illetve álló és fekvı próbatesteknél a súrlódási tényezı
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emelkedésével azonos idıben jelentkezik. Így üzemi körülmények között a hımérséklet
mérése és azonnali értékelése indokolt, mert így megelızhetıek a nagyobb
károsodások.

5.5. Fémpor adalékolású mintákon végzett tribológiai mérések
Ebben a fejezetben a fémpor adalékolású mintákon elızetesen mért eredményeket
ismertetem. A korábbiakhoz hasonló mérési sorozatok mérését késıbb fogom elvégezni.
A mérési eredményeket a 6. melléklet tartalmazza; a jobb összehasonlíthatóság miatt
a mérési eredmények között szerepelnek a magnézium katalizálású PA6 és a második
öntéső nanokompozit eredményei is. A PA6G/Cu2350 mintánál fellépett az akadozó
csúszás, hasonlóan a második öntéső nanokompozitéhoz. Eltérések a korábbi
mérésekhez képest, hogy a kiindulási terhelés kisebb volt, mely a mérés során meg lett
növelve (mérés elsı felén 1,6 MPa, második felén 2,1 MPa).
Egyik legszembetőnıbb változás a korábbiakhoz képest, hogy a hımérséklet a
fémporos minták esetében nem változik számottevıen. Ez valószínőleg annak
köszönhetı, hogy a próbatest hıvezetési tényezıje nagyobb lett, így a súrlódási
folyamatban keletkezı hımennyiséget a próbatest jobban elvezette a befogószerkezet
felé. Azonban ennek hatása további változásokat okozott a mérés során, ugyanis a
fémporos minták súrlódási függvényei sokkal egyenletesebbek lettek. Így a Cu2350
fémporos mintánál fellépı akadozó csúszás sem okozott olyan szembetınő
változásokat, mint a második öntéső nanokompozitnál.
Súrlódási tényezı szempontjából a fémporos mintáknál mért tényezık értékei alatta
maradnak a korábban mért natúr és nanokompozitos mintáknál mért értékeknek. Fontos
megjegyezni, hogy a súrlódási rendszer itt már nem a tisztán mőanyag-fém súrlódási
kapcsolat, hanem a fém-fém súrlódási kapcsolatra is jellemzı trendek módosító hatása
is felismerhetı. A súrlódási tényezı függvényeibıl látszik, hogy a PA6G/Cu2350 és a
PA6G/Br32 minták között alapvetı különbség van. A Br32 fémporos minta esetén a
súrlódási tényezı folyamatosan csökken, sıt nagyobb terhelés esetén a súrlódási
tényezı értéke kisebb. A Cu2350 fémporos minta esetén pont az ellenkezıjét
tapasztaltam, a súrlódási tényezı értéke folyamatosan emelkedik, ráadásul nagyobb
terhelés esetén a súrlódási tényezı értéke növekszik. Ennek hatására a mérés elején lévı
több mint egytizedes súrlódási tényezı különbség a mérés végére teljesen megszőnt,
illetve ekkor már a PA6G/Cu2350 minta súrlódási tényezı értéke lett magasabb. Mivel
ezek a függvények sokkal egyszerőbbek, így a tendenciából kiolvasható, hogy
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hosszútávon a PA6G/Br32 mintának kisebb a súrlódási tényezıje, mint a PA6G/Cu2350
mintának. Azonban a 0,3 súrlódási tényezı érték magasnak mondható, ami miatt ezeket
az anyagokat sem szabad kenés nélküli súrlódási rendszerekben felhasználni.
Természetesen meg kell jegyezni, hogy az elıállításnak elsıdleges célja nem tisztán
tribológiai jellegő fejlesztés, hanem a javított hıvezetés, csökkentett elektromos
ellenállás (felületi és térfogati), javított mérettartás; a réz esetében a szebb esztétikai
megjelenés elérése is.
A fémporos minták kopási függvényeit egyszerő értékelni. Ennek oka lehet a
korábban már említett tartósan alacsonyabb kontakthımérséklet. Közrejátszhat az is,
hogy ezek az anyagok sokkal mérettartóbbak, illetve ridegebbek, azaz a próbatest nem
hajlik ki olyan mértékben a mérés során. A súrlódó felület is keményebb, aminek
következtében a mikrogeometriai deformáció is viszonylag kisebb, mint a natúr
anyagnál. Látható, hogy a terhelésnövekedés okozta összenyomódás (a függvényen
körülbelül a mérés közepén látható ugrás), a függvény tendenciáját nem változtatta meg
jelentısen. A kopás intenzitása és a terhelıerı között a kapcsolat nem fejezhetı ki
egyértelmően. Abszolút értékben a PA6G/Cu2350 mintának a kopása nagyobb, mint a
PA6G/Br32 mintáé.
Összességében megállapítható, hogy a PA6G/Br32 minta alkalmasabb súrlódási
rendszerben való használatra. Véleményem szerint ezeknek az anyagoknak a használata
során javasolt a kenés, mivel súrlódási tényezıjük nagy, illetve a kopás mértéke is
csökkenthetı.
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Összefoglalás
Kutató munkámmal részt vettem egy átfogó anyagfejlesztési folyamatban, ahol a fı
cél

a

különbözı

adalékanyagokkal

módosított

öntött

poliamid

6

alapvetı

tulajdonságainak meghatározása és viselkedésének feltérképezése eltérı mechanikai és
súrlódási körülmények esetén. Saját munkám a próbatestek elıállításától a méréseken
keresztül a mérések kiértékeléséig és hipotézisek felállításáig tartott.
A mechanikai vizsgálatokat a szabványok elıírásai alapján végeztem. A
nanokompozit mérési eredményeit alapvetıen befolyásolják a szén nanocsövek
eloszlása a polimer mátrixban. Fémpor adalékolású minták esetében a fémkristályok és
az alapanyag mátrix elkülönülése határozta meg az eredményeket. Esély van arra, hogy
a szén nanocsövek tökéletesebb diszpergálása esetén a nanokompozit mechanikai
tulajdonságai érezhetıen és a felhasználás szempontjából is javuljanak. Fémpor
adalékolású minták esetében a nagyságrendekkel megnövekedett mérettartósság jelent
óriási elınyt.
A Tribiológiai mérések során elıször négy anyagot vizsgáltam és hasonlítottam
össze majd a felmerülı kérdések egy részére választ keresve a második öntéső poliamid
6-ot vizsgáltam eltérı körülmények között. A tribológiai méréseket még nem zártam le,
hiszen az eltérı tribológiai környezetben az anyagnak a tulajdonsági változhatnak.
Ezeknél a méréseknél tapasztalható volt, hogy a második öntéső nanokompozit a többi
kontrollanyagtól jelentısen eltér. A jelentkezı magas súrlódási tényezı, és a stick-slip
miatt ezt az anyagot igen körültekintıen lehetne alkalmazni (ha hasonlóak a
körülmények a vizsgálatéhoz).
Ezeknek az eredményeknek köszönhetıen vegyészmérnökök már dolgoznak az új
recepturákon, hogy a GVOP 3.3 és INNOCSEKK programok elveinek megfelelı
anyagokat fejlesszenek ki. A további kísérleti anyagok vizsgálatát már egy kidolgozott
rendszerben lehet elvégezni. Továbbá lehetıség van az eddigi eredményekkel való
összehasonlításra, így könnyebben el lehet dönteni, hogy az adott anyag megfelel-e a
fejlesztés irányainak.
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Melléklet
1. melléklet: Mechanikai mérések szakítódiagramjai

Natúr öntött poliamid 6 szakítódiagramja (1. mérés)

63

64

Natúr öntött poliamid 6 szakítódiagramja (2. mérés)
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Öntött poliamid 6 nanokompozit szakítódiagramja (1. mérés)
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Öntött poliamid 6 nanokompozit szakítódiagramja (2. mérés)

PA6G/Cu 2350 szakítódiagramja

PA6G/Br 32 szakítódiagramja
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PA6G/Br 63 szakítódiagramja
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2. melléklet: Felületi érdesség mérések eredményei

1. megmunkálásnál (2005.05.06.):
Irányok:

Ra

Ry

Rz

Rq

Sugár irányba

0,14

2,95

1,38

0,22

Érintılegesen

0,08

2,11

1,02

0,12

Középen

0,1

1,28

1,05

0,13

0,107

2,113

1,150

0,157

Ra

Ry

Rz

Rq

Sugár irányba

0,11

1,83

1,16

0,16

Érintılegesen

0,1

2,4

1,51

0,16

Középen

0,08

1,63

1,11

0,2

Átlag

0,097

1,953

1,260

0,173

Ra

Ry

Rz

Rq

Sugár irányba

0,09

1,66

1,02

0,12

Érintılegesen

0,09

0,98

0,86

0,12

Középen

0,09

0,96

0,78

0,11

Átlag

0,090

1,200

0,887

0,117

Ra

Ry

Rz

Rq

Sugár irányba

0,11

2,21

1,34

0,16

Érintılegesen

0,10

1,40

1,11

0,14

Középen

0,09

1,63

1,26

0,13

Átlag

0,100

1,747

1,237

0,143

Átlag

2. megmunkálásnál (2005.05.20.):
Irányok:

3. megmunkálásnál (2005.05.24.):
Irányok:

4. megmunkálásnál (2005.10.28.):
Irányok:

Ra – átlagos felületi érdesség, a középvonaltól mért eltérések abszolút értékének átlaga.
Ry – a legnagyobb kiemelkedésnek és a legnagyobb bemélyedés csúcsának a
középponttól számított eltérése. Rz – a mérési hossz ötödrészeiben mért Ry átlagértéke.
Rq – simasági mérıszám, a profileltérések négyzetes középértéke a mérési
tartományban (ez a mérıszám az eltéréseket fokozottan, nagyságukat súlyozva veszi
figyelembe).
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3. melléklet: Tribológiai mérések minta eredménylapja
Mérési eredmények
Második öntéső poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest

Jellemzık
Terhelı erı:

Eredmény
141,253 N

Mérési adatsorból az az érték, mielıtt az Fy megváltozik

Terhelı tömeg:

14,405 kg

Terhelı erıt osztva a gravitációs tényezıvel g=9,8057

Felületi nyomás a mérés kezdetén:

4,996 MPa

3.1-es fejezet alapján

9,948 mm2

A súrlódó felület nagysága mérés végén:

AutoCad eredmény: Terület = 9.9481, Kerület = 16.4132

Felületi nyomás a mérés végén:

14,199 MPa

3.1-es fejezet alapján

Legmagasabb hımérséklet:

112,739 °C

A mérési eredmények közül a legnagyobb érték.

Legnagyobb súrlódó erı:

82,796 N

A mérési eredmények közül a legnagyobb érték.

Legmagasabb súrlódási tényezı:

0,573 -

A motor indításától kell keresni az értéket

Kopás értéke a mérés végén:

0,179 mm

A motor indításánál mért távolságot ki kell vonni az utolsóértékek átlagából

Kerületi sebesség:

0,4 m/s

A motor fordulatszámától, és az áttételtıl függ.

Mérés során megtett út:

720 m

A mérést 30 percig tartott, diagramokban 720 métert ábrázolok

Megjegyzés:
Mérés során a próbatest kihajlott, így nem az egész körlap
felülete érintkezett a tárcsával. Körülbelül a mérés közepétıl
magas és erıs hang kisérte a mozgást.

Mérés idıpontja: 2005. 05. 06. 16:24
Mérés helye:

Szent István Egyetem
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Második öntéső Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest
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Második öntéső Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest
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Második öntéső Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest
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Kopás és deformáció, mm
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Második öntéső Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest
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4. melléklet: Bıvített idejő tribológiai vizsgálat diagramjai
Súrlódási tényezı alakulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
0,6

0,5

0,4

Súrlódási tényezı
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Kopás és deformáció alakulása a súrlódási út
függvényében, álló próbatest
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Hımérséklet alakulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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5. melléklet: Fémporos minták statisztikai eredményei

Szakítóvizsgálat,
középértékek 95%-os konfidenciahatárai
80,00

PA6G húzószilárdsága 70 MPa

70,00

Húzószilárdság (MPa)

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
PA6G/Cu2350

PA6G/Br32

PA6G/Br63

Vizsgált mikro-kompozit anyagok jelölése

Szakítóvizsgálat,
középértékek 95%-os konfidenciahatárai
6,00

PA6G nyúlása 158%
5,00
4,00

3,00

Nyúlás (%)

2,00

1,00
0,00
PA6G/Cu2350

PA6G/Br32

PA6G/Br63

Vizsgált mikro-kompozit anyagok jelölése
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Charpy féle ütıvizsgálat,
középértékek 95%-os konfidenciahatárai
9,00

PA6G fajlagos ütımunkaértéke 18,75 kJ/m2

8,00

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00

2

(kJ/m )

Fajlagos ütımunkaérték

7,00

1,00
0,00
PA6G/Cu2350

PA6G/Br32

PA6G/Br63

Vizsgált mikro-kompozit anyagok jelölése

Statisztikai értékelés eredményei
Van-e szóráseltérés (Chi2- próbával)?
Van-e kiugró szórásnégyzet érték (Cochran próbával)?
Van-e különbség a középértékek között (F-próbával)?
Egyes anyagok középértékei eltérnek-e (t-próbával), illetve melyik a nagyobb?

Ütımunka érték

Húzószilárdság

2

Nyúlás (mm)

(kJ/m )

(MPa)

Chi2-próba

nincs

nincs

nincs

Cochran-

nincs

nincs

nincs

van

van

nincs

próba
F-próba
Cu2350-Br32

igen

<

igen

<

nem

<

Br32-Br63

igen

<

nem

>

nem

>

Cu2350-Br63

igen

<

nem

<

nem

>
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6. melléklet: Fémpor adalékolású minták diagramjai
Súrlódási tényezı alakulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
0,6

0,5

0,4

Súrlódási tényezı

0,3

0,2

0,1

0
0

100
Súrlódási út, m

200

300

400

500

600

Magnézium katalizálású PA6

PA6G/Cu2350

Második öntéső nanokompozit

PA6G/Br32

700

Kopás és deformáció alakulása a súrlódási út
függvényében, álló próbatest
0,23

0,18

Kopás és deformáció, mm

0,13

0,08

0,03

-0,02

0

100

Súrlódási út, m

200

300

400

500

600

Magnézium katalizálású PA6

PA6G/Cu2350

Második öntéső nanokompozit

PA6G/Br32

77

700

Hımérséklet alakulása a súrlódási út függvényében,
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7. melléklet: Próbatestek elıkészítése
I. Szabványos próbatestek
I.I. Szakítás
Mőanyagok húzási jellemzıinek meghatározásához a [4] szabvány tartalmazza a
próbatestek méreteit. Ajánlást tesz, hogy milyen anyaghoz milyen alakú próbatestet
használjunk. Pl.: Az 1B típusút a merev anyagokhoz, 4-es típusút a hajlékony hıre
lágyuló anyagokhoz, 5-ös típusú a nagy szakadási nyúlású anyagokhoz ajánlják. A
méréseimhez az 5-ös típusú próbatestet választottam (1’. ábra) az öntött natúr poliamid
6 jellemzıinek ismeretében.
I.II. Ütıvizsgálat
Charpy típusú mérések során a próbatestek méretét az [5] szabvány határozza meg.
Ez a szabvány is több lehetıséget ad a próbatestek méreteire. 3 alaptípus van (szám),
ezeken belül kisebb méretváltozások, illetve elhelyezési változatok szerepelnek
(kisbető). A bemetszések típusait is meghatározza (nagybető) a szabvány (2'. ábra).

2’. ábra. 1e B típusú próbatest

1’. ábra. 5-ös típusú próbatest
I.III. HDT méréshez (hıalak tartóssági vizsgálat)

A [6] szabvány két fajta próbatest használatát engedélyezi. Próbatest mérete: lapjára
fektetve: hosszúság (l): 80 mm ±2,0 mm, szélesség (b): 10 mm ±0,2 mm, vastagság (h):
4 mm ±0,2 mm; élére állítva: hosszúság (l): 120 mm ±10,0 mm, szélesség (b): 9,8 mmtıl 15,0 mm-ig, vastagság (h): 3,0 mm-tıl 4,2 mm-ig. Méréseimhez a lapjára fektetett
próbatestet használtam. Ez megegyezik az 1e B típusú próbatesttel, de nincs rajta
bemetszés.
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II. Próbatestek elıállítása
Próbatestek

elıkészítéséhez

sok

segítséget

kaptam

a

Gépgyártás

és

Javítástechnológia Tanszék mőhelyében Gódor Gábortól (tanmőhelyvezetı) és Stojcsics
Károlytól (tanszéki mechanikus). Ezúton is köszönöm nekik a segítségüket.
Mindkét fajta anyagot (öntött poliamid 6, öntött poliamid 6 nanokompozit) hengeres
formába öntötték. Hengerbıl elıször lapokat, majd abból szabványos próbatesteket
kellett készítenem.
II.I. Próbatest lapok készítése, gyártástechnológiai sajátosságai
Elıször

a

hosszú

hengert

főrészgép (3’. ábra) segítségével
kisebb részekre daraboltam. Már itt
figyelembe

kellett

próbatestek

méreteit,

venni
hogy

a
a

lefőrészelt

hengerek

magassága

ráhagyással

elegendı

legyen

további

megmunkáláskor.

a
A

főrészelt felület egyenletlen volt, és a
3’. ábra. Főrészgép

síkok sem voltak merılegesek az

alkotókra, így ezeket a lapokat fel kellett szabályozni. Esztergagépen tokmányba fogva,
gyorsacélkéssel mélyítı mozgással felszabályoztam a hengerek körlapjait, ezáltal a
további megmunkálásoknak befogási felületét biztosítottam.
Második

lépésként

a

hengereket

ketté

kellett

kézi

főrésszel

főrészelni.

Központkeresıvel, illetve derékszöggel kijelöltük a vágás vonalát. A mőanyag jó
hıszigetelési tulajdonsággal rendelkezik, ezért a keletkezett hıt nem tudja elvezetni; így
meglepıen

hamar

a

főrészlap

felfórosodott. Ezért, és a lassúság
miatt

a

félbevágást

gyalugép

segítségével oldottuk meg. A gép
asztalán

satuba

hengereket

(4’.

rögzítettem

a

ábra),

a

és

szabályozott lapoknak köszönhetıen
a gyalu mozgása és a henger
tengelye párhuzamos volt. Gyalugép
segítségével

4’. ábra. Hengerek befogása
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a

félbevágás

már

gyorsabb volt. A hıfejlıdés miatt
kenést kellett alkalmazni; minden 23.

forgácselválasztás

után

a

gyorsacélkést, vagy a forgácsolandó
felületet

vizes

oldattal

(víz-olaj

emulzió) ecset segítségével kenni
kellett.

egy befogásból

csak

a

munkadarab középvonalán túl csak
egy

kicsit

gyalulhattam

(biztos
5’. ábra. Mőanyag marása

befogás érdekében). Megfordításnál

figyelni kell arra, hogy a gyalult horony fala párhuzamos legyen a kés középvonalával,
illetve, hogy a gyalulás során a hornyok oldala minél tökéletesebben összeérjenek. Bár a
gyalulás gyorsabb volt, mint a főrészelés lett volna, még így is több órába került a
hengerek elvágása.
A két fél hengert egyszerre befogtam satuba a marógépen, és hosszanti irányban
lemartam néhány milliméter mélyen (5’. ábra), hogy sima felület alakuljon ki 5-6 mm
szélesen, félhenge-renként; fordítás után a másik oldalon is. Ez azért kellett, hogy a
hosszanti maráshoz két párhuzamos egyenes felületet kapjak. Mint a gyalulásánál, itt is,
a befogásnál figyelni kellett arra, hogy a satuban a próbatestek ne csak az oldalakon,
hanem az aljukon is felfeküdjenek. Ezért a satuba a munkadarab alá állandó magasságú
acéldarabot tettem, illetve meghúzáskor réztömbbel a munkadarabot leütöttem a
fémdarabhoz, így a mart felületek párhuzamosak lettek.
A gyalult felületet síkra munkáltam, így megszőnt a felütet érdessége, és a
találkozási hiba is (6’. ábra). Következı lépésként a kb. 10-15 mm magas téglatestek
kimunkálását

végeztem

el.

Megfordítottam,

és

a

fennmaradó részt egy befogással egyszerre forgácsoltam
le, ebben a fázisban keletkezett a legtöbb fogács. Minden
marásnál gépi elıtolást alkalmaztam, ezért a kézi
elıtolásból adódó egyenletlenségeket is elkerültem. A
maró tengelye nem volt függıleges, azzal kb. fél fokos
szöget zárt be, ezért a maró egyik fele kicsit mélyebben
mart, ezért úgy kellett beállítani a gépet, hogy ez a fele
teljes felülten végig menjen a munkadarabon. Az így
6’. ábra. Mart félhengerek

kapott felület egyenletes magasságú lett.
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Utolsó lépésként a téglatestet 4
mm-es

lemezekké

kellett

volna

marni. De a befogásra csak 3 mm
magas

rész

köszönhetıen

maradt.
a

Ennek

befogás

elég

bizonytalan volt. Ráadásul a 10-15
mm

magas

mőanyag

téglatest

meghúzáskor

kihajlott,

így

a

vastagsága változott volna. Ha a
próbatestet

felragasztottuk

7’. ábra. Lap rögzítése

volna

síklapra, marás közben a ragasztó nem fogta volna meg. Ha erıs ragasztó meg is fogta
volna, akkor pedig felszedni nem tudjuk. Ha kisebb újmaróval forgácsolunk akkor túl
sok ideig tartott volna a munkafázis. Ha vékonyabb lemezbıl akarjuk készre munkálni,
akkor pedig a kihajlás lett volna túl nagy. Így maradtunk a satuba fogásnál.
Az elsı próbatest marásánál be kellett állítani azt a magasságot, ami 4 mm-es
munkadarabhoz kell, mivel a maró egyik fele lejjebb volt mint a másik, ezért, csak a
próbatest egyik oldalán lehetett beállítani a magasságot. 3-4 fogással beállítottam a
kellı magasságot. Elindítottam a gépi elıtolást, de a próbatest felénél a maró
kifordította a munkadarabot a satuból, és két felé törte. Kisebb elıtolást választottam és
egy magasabb munkadarabot tettem bele. Ekkor a marás során a maró kifordította a
darabot a satuból. Harmadik próbálkozásra szintén eltört a munkadarab ezért marással
poliamid 6-ból az elképzelésem szerint nem tudtam kialakítani 4 mm-es téglatesteket.
Végül a 4 mm-es lapokat gyalugép segítségével alakítottam ki. Két oldalról lefogva
az asztalra rögzítettük (7’. ábra). Ez a megfogás elégségesnek bizonyult, de nem azért
mert erısebb volt. Itt a fellépı erık
voltak kisebbek, egyrészt, a kés
vékonyabb

volt

mint

a

maró,

másrészt, mert egyszerre kevesebb
forgács lett leválasztva.
Elsı lépésként körülbelül a 4 mm
feletti résznek felét gyalultam le a
kés

szélességében.

Majd

oldal

irányú elıtolással az egyik pofától a
másikig szélesítettem ki a hornyot.

8’. ábra. Gyalulás folyamata
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Újra hornyot gyalultam kész méretre, és ezt szélesítettem ki a két pofa között (8’. ábra).
Elsı alkalomkor a mozgó fej eltolta a befogópofát, és kilökte a próbatestet, de a gép
átállítása után a 4 mm lapkák legyárthatóak voltak. A két szélén váll maradt.
II.II. Végleges próbatestek kialakítása az elıkészített lapokból
A próbatesteket CNC marógéppel martam ki a szabványos méretre és alakra. A
program adatbázisában benne vannak a szabványos próbatestek, így onnan csak ki
kellett választani a megfelelıket. Mivel

mindkét anyagból kevés lap állt

rendelkezésemre, ezért a lehetı legjobban kellett kihasználni azokat, úgy, hogy
mindkettı próbatestfajtából legyen 1:2 arányban.
Itt is a befogás jelentette a legnagyobb problémát. Fém
sínre le lehetett volna fogni a mőanyagot, de akkor marás
közben behajlik, a méret, és az alak pontatlan lesz. Fém
asztalra is le lehetet volna fogatni, de akkor az asztal
megy tönkre, hiszen itt nem marad 4 mm vastag anyag. A
megoldás a következı volt: gyári tartozék volt egy PVC
lap, amit a gép elsı indításánál kellett felfogni
(csavarokkal), és ezzel kalibrálni a gépet. Erre a lapra,
hogy ne menjen tönkre, egy másik mőanyaglapot
rögzítettem.

Majd

erre

ragasztottam

a

kisebb

9’. ábra. Lap rögzítése

munkadarabokat (9’. ábra). A ragasztásos rögzítés elég volt, mert a gépbe egy 6 mm
átmérıjő újmaró forgácsoló erejét felvette. A próbatesteket kimarása után 3 darab
különálló darabot kellett leszedni a 4 mm-es kiindulási lapból. A marás során
mélyebben kell marni, mint az anyagvastagság, hogy a maró teljes vastagságban
átmarja. Így minden marásnál sérült az átlátszó mőanyag lap, de ez volt a szerepe.
A marás egyszeri fogásmélysége
2,25 mm, hogy kevesebb erı hasson.
Bár ez a megoldás sem tökéletes,
mert ha a ragasztó elenged marás
közben

a

maró

belemarhat

a

próbatestbe is. Mivel nincs elszívó
beépítve a gépbe, így a forgács
bennmarad a marótérben. Elıször az
öntött poliamid 6 nanokompozitot
martam

10’. ábra. Nanokompozit marása
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magas

fordulatszámmal,

hogy az erı kisebb legyen (10’. ábra). A nagy sebesség és súrlódás miatt marás közben
füstölt a munkadarab. Egyrészt a hıvezetés hiánya miatt, másrést az atomi szinten és
nagy tisztaságban elıforduló szén miatt. A súrlódási hı károsította a polimer és a
széncsı szerkezetét.
Forgácsolás után a próbatest mellıl
eltávolítható volt egy porózus anyag,
ami

az

összeolvadt

forgácsból

keletkezet (11’. ábra). A sebesség és
az elıtolás csökkentésével a füstölés

11’. ábra. Összeolvadt kompozit

és a forgács összeállása is elmaradt, ami a kisebb hıfejlıdéssel magyarázható. A
keletkezı forgácshalmaz apró egyforma darabokból áll. A poliamid 6, és a poliamid 6
nanokompozit forgácsa jelentéktelen mértékben elektrosztatikusan töltıdött fel,
összehasonlítva például a polisztirollal. Ezért a forgács darabkák marás során
viszonylag közel maradtak a próbatesthez, és nem tapadtak a plexi védıburkolatra,
illetve a fém részekhez.
A marás után a próbatesteket le kellett szedni az asztalról. Késsel a kétoldalú
ragasztószalag alá lehet nyúlni, és így sérülés nélkül el lehet távolítani a próbatesteket.
A próbatesten maradt ragasztót el kell eltávolítani. Mőanyag forgácsolása során mindig
keletkezik sorja, így ezt éles késsel, vagy szikével le kell vágni. Végül oldószerrel kell
lemosni a felületeket.
A CNC géppel elıállított 5-ös típusú próbatestet már nem kell megmunkálni, a CNC
a megadott tőréseken belül dolgozik. Az 1e alakú próbatestek felét is elkészítettem,
ezeket a HDT mérésnél használhatom. A többi próbatestbe kell a B, vagy U típusú
bemetszést elkészíteni.
A

bemetszést

nem

lehet

marógéppel elkészíteni, erre a célra
külön gépet kell használni (12’.
ábra). Ebbe a gépbe a bemetszéstıl
függıen alakos késeket kell betenni
és rögzíteni. A gép vágási sebessége
fokozatmentesen
viszonylag

nagy

állítható.

Én

sebességgel

dolgoztam, mert így kevesebb sorja
keletkezett.

12’. ábra. Bemetszést készítı gép
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A próbatest helyzetét egy oldalsó állítható ütközı,
illetve csapok biztosítják. Leszorítása fémtesttel történik,
csavar segítségével. Így biztos, hogy forgácsolás közben
nem mozdul el. Elıször érintıfogást kell venni, de úgy,
hogy a lekerekítés már kialakuljon. Ekkor nullázni kell a
mikrométert, majd kivenni a munkadarabot, és mérıóra
segítségével lemérni az így kialakult vastagságot (13’.
ábra). Ezek után vissza kell tenni a próbadarabot a gépbe,
és a nyolc milliméter feletti rész leforgácsolni. Bár a
mikrométer ezredes pontosságú, mégsem lehet vele ilyen

13’. ábra. Vastagság mérés

pontosan dolgozni. A fı ok az, hogy kivesszük a próbatestet a gépbıl, majd mérés után
visszatesszük. Ráadásul a gép mőködése közben eléggé rázkódik, ezzel növelve a
pontatlanságot. Az így elkészített próbatest 2-3 század mm pontosságú, de ez benne van
a szabványos tőrésmezıben (8±0,2 mm).

III. Tribológiai vizsgálatokhoz próbatest elıállítása
A mérıgépbe hengeres próbatestek tehetıek: Ø6×15 mm-es álló vagy Ø8×10 mm-es
fekvı (14’. ábra).
Elıször hengeres munkadarabból 10, illetve 8 mm-es lapokat kellett készíteni. Majd
kézi keretes főrésszel 10×10, illetve 8×8 mm-es hasábokat alakítottam ki. Ezekbıl a
hasábokból CNC esztergagépen 8 illetve 6 mm-es hengereket esztergáltam, majd
leszúrással alakítottam ki a végleges hosszméreteket.
A próbatestek elıállításában a legnagyobb problémát a végleges Ø6 mm-es átmérı
kialakítása okozta, mert a 15 mm-es hosszúságú próbatestek kihajoltak, ezért azokat két
befogással munkáltam meg. Ez a mérések során nem okozott problémát, mert a
mérésnél a körlapok érintkeznek a tárcsával, és nem a henger palástfelülete. A Ø8 mmes átmérıjő próbatesteknél a 10 mm-es palástfelületet egyszerre ki lehet munkálni.
Végül minden próbatestbe Ø1mm-es fúróval 3 mm mély furatot kellett fúrni, hogy a
hımérıt bele lehessen tenni. Ezeket a furatokat
készülék segítségével készítettem el, mert így
biztosítani lehetett, hogy a furat tengelye
merıleges (álló próbatestnél), illetve párhuzamos
(fekvı próbatestnél) legyen a henger tengelyére;
és a furat középvonala 1,5 mm-re legyen a
súrlódó felülettıl.
14’. ábra. Próbatestek

85

8. melléklet: Nem szabványos elemek mőhelyrajzai
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