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Bevezetés 

Napjainkban a mőszaki fejlıdés egyik motorja az anyagtudomány. A szerke-

zeti anyagok terén az elmúlt tíz évben egy új kategória jelent meg, a 

nanokompozitok. Ez olyan társított anyagokat jelent, ahol nano nagyságrendő 

részecskékkel módosítják az anyagok jellemzıit. Jelentıs kutatás folyik a szén 

nanocsövek elıállítására és a különbözı-fajta szén nanocsövek tulajdonságainak 

feltérképezésére. Elızetes eredmények azt mutatják, hogy a korábbi szén és 

üvegszál módosító hatásait jelentısen túlszárnyalhatja a nanocsöves polimer 

kompozit. 

Kutatási munkámmal részt veszek egy ipari anyagfejlesztési programban, 

melynek célja az univerzálisan használt öntött Poliamid 6 mőszaki mőanyag 

szén-nanocsöves változatának fejlesztése. A legnagyobb vegyészeti probléma a 

szén nanocsövek homogén eloszlatása az alap polimer szerkezetben, mert ez je-

lentısen meghatározza a kompozit anyag késıbbi viselkedését. 

Munkám során mechanikai és tribológiai méréseket végzek az elsı és máso-

dik öntéső nanokompoziton, valamint natúr Poliamid 6-on. A mechanikai méré-

seimet szabványok ajánlása alapján szakítógépen, Sharpy-ingán, behajlási hı-

mérsékletet (HDT) mérı gépen és keménység mérı gépen végeztem. A 

tribológiai méréseket a DIN50322 szabvány által javasolt VI. vizsgálati kategó-

ria, „pin-on-disc” vizsgálati rendszerben végeztem. Mérések közben mértem a 

kopást és a deformációt, a súrlódási erıt és a hımérsékletet is. 

Az elvégzett mérésekkel célom a nanokompozit alapvetı tulajdonságainak 

meghatározása és viselkedésének feltérképezése eltérı mechanikai és súrlódási 

körülmények között, de nem célom a konkrét anyagjellemzık megadása. A vi-

szonyítás és összehasonlíthatóság miatt párhuzamosan kontrollméréseket végez-

tem az alap polimer mátrixon, illetve a súrlódási vizsgálatoknál más mikro-

kompozitokon. Így a méréseimbıl levonható következtetések egy átfogóbb in-

formáció bázist jelentenek az öntött Poliamid 6 nanokompozit további vegyipari 

tökéletesítéséhez. 
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Irodalom feldolgozás 

I. Nanotechnológia, szén nanocsövek [1], [2] 

1. Nanotechnologia 

A nanométer mérető részecskék világa rendkívül változatos. Hogy errıl a vi-

lágról 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 következ-

tetés vonható le, hogy a nanomérető anyagok másképpen viselkednek, mint a 

makroszkopikus világ szereplıi. Ennek a világnak egyik fontos szereplıi a szén 

nanocsövek. 

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 elhe-

lyezkedı egyfalú csövekbıl épülnek fel, úgy, hogy a hengerek egymástól 0,34 

nm távolságban vannak. Az egymásba épülı csövek száma 2-tıl több tízig vagy 

akár 100-ig is változhat. A szén nanocsövek nem azonosak a szénszálakkal; ezek 

valóban csövek, azaz belsejükbe különbözı anyagok tölthetık be. 

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, úgyneve-

zett plazmahımérsékletet. Itt szénatomok, illetve atomcsoportok képzıdnek a 

szén elektródokból, és rakódnak le különbözı szénformákként 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 kép-

zıdnek, ezek alkotják a termék döntı hányadát. A szintézist követı tisztítás fo-
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lyamán el kell távolítani az amorf szénféleségeket, a grafitos jellegő szénformá-

kat, s közben a kezelések hatására felnyílnak a nanocsövek végei, amelyek a leg-

több esetben zártak. A 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. En-

nek következménye, hogy a minta fajlagos felülete vagy valamilyen gázra vo-

natkoztatott adszorpciós kapacitása nem éri el a kívánt értéket. 

2.2. Fajtái 

Az egyfalú szén nanocsövek a grafitsík feltekerésének mikéntjétıl függıen 

három csoportba sorolhatók: karosszék, 

cikkcakk és királis nanocsövek (1. ábra). A 

feltekerés mikéntje befolyásolja az egyfalú 

nanocsı elektromos tulajdonságait; minden 

karosszék konfigurációjú nanocsı fémes vi-

selkedéső, a cikkcakk nanocsövek közül 

csak minden harmadik, a többiek félvezetı tulajdonságokkal rendelkeznek. A 

királis nanocsövek esetén a kiralitás határozza meg a csı viselkedését. 

2.3. Elágazások 

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 el-

engedhetetlenül szükséges nem hatszöges győrők beépítése a hatszöges grafit-

szerkezetbe. 

Az Y-szerő elágazások esetére több szerkezeti modellt is kidolgoztak. Ezek 

közül, a legegyszerőbb szerint, az elágazás úgy jön létre, hogy a tökéletes hat-

szöges szerkezetbe meghatározott helyen, jól meghatározott elrendezıdésben hat 

darab hétszöges győrő épül be. Az így keletkezı Y szimmetrikus, szárai 120o 

szöget zárnak be egymással, (2. ábra). A kísérleti eredmények arra utalnak, hogy 

1. ábra. Karosszék, cikkcakk, királis 
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a szimmetrikus és aszimmetrikus elágazások növekedése eltér egymástól. Az 

aszimmetrikus elágazások esetében általában egy vastagabb szár két vékonyabb 

ágra bomlik. Esetenként megfigyelhetı, hogy a növekedı nanocsı instabilitást 

mutat, az azonosítható szerke-

zeti hibák sorozata vagy kö-

nyök elızi meg az Y elága-

zást. Ezzel szemben a szim-

metrikus elágazásokra jellem-

zı, hogy az elágazásból kiin-

duló ágak közel azonos átmé-

rıjőek. Valószínő, hogy a nö-

vekedés a csatlakozási pontból indul. 

A szén nanocsöveken végzett kémiai átalakítások közül a szén nanocsı elága-

zások kémiai úton történı készítése az egyik legérdekesebb feladat. Kimutatták, 

hogy a tisztítás során a felnyitott nanocsıvégeken oxigéntartalmú funkciós cso-

portok 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 elıállíta-

ni. T, Y, X formájú elágazásokra a nanoelektronika fejlıdésével egyre növekvı 

igény lesz. 

2.4. Könyök 

A nanocsı könyök az Y elágazásnál egyszerőbb szerkezet, kialakulásához 

elégséges lehet egy ötszög-hétszög páros beépülése a hatszöges hálóba. A kö-

nyök két karja által bezárt szöget az ötszög és hétszög egymáshoz viszonyított 

helyzete határozza meg. Egyik legtipikusabb példája az ún. Dunlap-könyök (2. 

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 

2. ábra. a, Y elágazás, b, c, Dunlap-könyök, d, spirál 
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csatlakozhatnak egymáshoz fémes és félvezetı viselkedéső nanocsövek, ami na-

nométeres léptékő diódát eredményez. 

2.5. Spirál 

Röviddel a nanocsövek felfedezése után, már 1992-ben olyan modelleket dol-

goztak ki, amelyek az ötszög-hétszög párosoknak a hatszöges rácsba való 

periodikusan ismételt beillesztésével spirálisan feltekert nanocsı alakzatok le-

hetséges voltát vetítették elıre. Ezek a modellek a nem hatszöges győrőket a tö-

kéletes hatszöges rácsba beépült "hibaként" kezelik. Egy ilyen szerkezeti modell 

lényegében periodikusan ismétlıdı könyökökbıl épül fel (2. ábra). Bár a mole-

kuladinamikai számítások azt mutatják, hogy nanocsı spirálokra kidolgozott 

modellek várhatóan a fullerénével összemérhetı stabilitással rendelkeztek, nem 

sikerült elfogadható magyarázatot adni arra, hogyan épülnek be a hatszöges, gra-

fitszerő szerkezetbe tökéletesen periodikusan ismétlıdve, elszigetelt, nem hat-

szöges győrők, azaz 

a hibák. Ennek elle-

nére, a transzmisszi-

ós elektronmikro-

szkópos (TEM) és 

pásztázó alagútmik-

roszkópos (STM) 

felvételek kétséget 

kizáróan igazolják, hogy léteznek szabályos, spirálisan feltekert nanocsövek - 

többfalúak és egyfalúak egyaránt (3. 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 több-

szörös szén nanocsı spirálokat növeszteniük. 

A megoldást egy olyan grafitszerő, sp2 koordinációjú felület adhatja meg, 

amelyben közel hasonló arányban vannak jelen ötszögek, hatszögek és hétszö-

3. ábra. a, többfalú spirál TEM felvétele 
b, egyfalú spirál STM felvétele 



 
 

8 

gek (haeckelite). Megállapították, hogy a 

haeckelitebıl feltekert egyenes nanocsövek sta-

bilitása hasonló a grafénbıl tekert nanocsö-

vekéhez, és valamennyi általuk vizsgált szerke-

zet fémes elektron-állapotsőrőséggel rendelke-

zik. Ezzel a munkával közel egy idıben (László 

István) kimutatták, hogy csak ötszögek és hét-

szögek segítségével is építhetı stabil, ún. 

azulenoid tórusz. 

Fenti eredmények általánosításával kimutat-

ták, hogy az azulenoid egységek (oldaluk men-

tén összekapcsolt ötszög és hétszög) hatszögek-

kel történı bıvítésével, és a bıvített egységek szalagokká egyesítésével olyan 

haeckelite szerkezetek is építhetık, amelyek megfelelı módon való feltekeréssel 

szabályos nanocsı spirálokhoz vezetnek (4. ábra). 

II. M őanyagok, öntött Poliamid 6 [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 közvet-

lenül nem fordulnak elı, de elıállíthatók pl. természetes anyagok átalakításával 

(pl. tej→ kazein→ mőszaru, kaucsuk→ gumi, fa →cellulóz →celofán), vagy el-

sıdleges 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 kö-

4. ábra. Spirál kialakulása 
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tésekkel 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 lá-

gyuló polimerek, lazán térhálósodott elasztomerek, vagy háromdimenziós szer-

kezető hıre nem lágyuló mőanyagok keletkeznek. 

2. Poliamidok (PA) 

A poliamidok, vagy közönséges nevükön “nylon”-ok, amid (CONH) csoport-

ból és a hozzá kapcsolódó metilén (CH2) csoport sorozatából állnak: [alapszer-

kezet]n. Többféle poliamid létezik, amelyek abban különböznek egymástól, hogy  

hány szénatom van az alapszerkezetben a nitrogénatomok között. 

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 molekula tömegő melléktermékek: pl. víz, alkohol, só-

sav, keletkeznek. A poliamid 6 molekulái is polikondenzációval keletkeznek. 

5. ábra. Mőanyagok anyagpiramisa 
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Szintén polikondenzációval készülnek pl. a fenol-formaldehid (PF), és a lineáris 

poliészterek (PBT, PET). 

Poliamidok termoplasztikus (hıre lágyuló anyagok) mőanyagok csoportjába 

tartozik. A polimerek lineáris vagy elágazó molekulaláncú anyagok, nincsenek 

“kereszt-kapcsolatok” az egyes láncmolekulák között (6. ábra. A), így viszony-

lag szabadon mozog-

nak energia - pl. hı-

energia - hatására. A 

hımérséklet növelé-

sekor ezek az anyagok 

lágyulnak, sıt megol-

vadnak. A termo-

plasztikus mőanyagok többször is megolvaszthatók és megszilárdíthatók a hı-

mérséklet 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 (6. ábra. B) vagy 

részben kristályos (6. ábra. C), mint ahogyan a Poliamidok is. Hıre nem lágyuló 

molekulák szerkezetét a 6. ábra D része mutatja 

Részben kristályos termoplasztikus anyagokban kristályos területek (szabá-

lyosan egymáshoz közel, párhuzamosan rendezıdött molekula halmazok) talál-

hatók amorf részekbe ágyazva. Lehetnek átlátszóak is. A “kristályosodás foka, 

α” több ténye-

zıvel befolyá-

solható. A ké-

miai szerkezet-

tel, a molekula 

tömegével, a 

gyártási feltéte-

lekkel: az ömledék lassú hőtése magas “α”-hoz, gyors hőtése alacsony “α”-hoz 

1. táblázat 
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  

 
6. ábra. Különbözı molekulalánc szerkezetek 
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vezet. Az igen gyors hőtés amorf szerkezetet hoz létre. A kristályosodási gócot 

képzı adalékok (talcum), amelyek hozzáadásával indítják és gyorsítják a kristá-

lyosodási folyamatot. Az utólagos hıkezelés, ami azt jelenti pl., hogy a kész 

fröccsöntött alkatrészt újra felmelegítik arra a hımérsékletre, amelyen a moleku-

laláncok mozgása lehetıvé teszi szabályosabb molekula rendezıdés kialakulá-

sát. A kristályosodási fok (α) alakulása határozottan befolyásolja a polimer fizi-

kai tulajdonságait. Amikor “α” növekszik, akkor az 1. táblázatban felsorolt vál-

tozások alakulnak ki. Részben kristályos termoplasztikus anyagok pl. a poliami-

dok (PA), a poliacetál (POM) és a polietilén (PE). 

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 

hexametilén-diamin felhasználásával: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n 

- Poliamid 11. Franciaországban fejlesztették ki az amino-undekán-sav fel-

használásával: [-NH-(CH2)10-CO-]n 

- Poliamid 12. Németországban dolgozták ki, a lauril-laktám alapon: 

[-HN-(CH2)11-CO-]n 

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). 

2. táblázat 
Poliamid típusok 6 66 11 12 
CH2/CONH arány 5 (*) 5 (*) 10 11 
Olvadáspont (°C) 220 255 185 175 
Telítıdési nedvesség felvétel 
23°C-os vízben [%] 

9 8 1.9 1.5 

*PA6 és PA66 esetén eltérı az alapszerkezet 

Amikor a CH2/CONH arány csökken: növekszik a ridegség és a keménység, 

csökken a szívósság, magasabb az olvadáspont (folyási hımérséklet), növekszik 
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a kopásállóság, csökken a hıtágulás, növekszik a vízfelvétel, kisebb a vegyi el-

lenálló képesség. A 2. táblázat bemutatja a poliamidok néhány jellemzı tulaj-

donságát. 

Általánosságban igaz, hogy gépészeti szempontból jól használható anyagcso-

port 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 kopó-

lécek, tartó-, feszítı-, vezetı-, szállítógörgık; kötélcsigák, kötélcsiga-perselyek; 

bütykök; ütközık; kalapácsfejek; lehúzók; fogaskerekek, fogaslécek; lánckere-

kek; szállító csigák; szállító elemek; tömítıgyőrők; szigetelı elemek; vágólapok 

stb. 

3. Öntött poliamid 6 gyártástechnológiája 

3.1. Általános ismertetés 

A gyártástechnológiai eljárás alapját a kaprolaktám anionos, aktivált polime-

rizációjának 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 elı-

állítására és biztosítja a termék tulajdonságainak reprodukálását. 2. a katalizátor 

rendszer kémiai összetétele (normál minıségő fröccsgranulátumokból elıállítha-

tó anyagokhoz képest) nagyobb szívósságot, és az ütésállóság tág határok közöt-

ti 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. 
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3.2. Alapanyag elıkészítési mőveletek 

1. A kaprolaktám vízmentesítése: A kaprolkatám oldatot differenciál – 

manoméréses szintjelzı alkalmazásával, két egyenlı részben, az elıkészítı reak-

torokba szívatjuk, vagy folyatjuk. A beszívatott kaprolaktám összmennyisége 

megfelel az öntésre elıkészített öntıforma össztérfogatával. 2. Katalizátoroldat 

elkészítése: Az erre a célra elıkészített, vízmentes kaprolaktám olvadékot tar-

talmazó reaktorba katalizátoros–kaprolaktám koncentrált oldatát juttatják be. 

Utána az elegyet vákuum, vagy védıgáz alatt tartva, buborékoltatással homoge-

nizálják. 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 edény-

ben tartják. Az oldat készítésekor elıre meghatározott mennyiségő szilárd kon-

centrátumot elıolvasztunk, és azt használják fel. 3. Aktivátor oldat elkészítése: 

Az aktivátor oldat elkészítéséhez a második reaktorban lévı vízmentes kapro-

laktám olvadékot használják fel. Elızetesen megolvasztott, kismennyiségő kap-

rolaktámban feloldanak adalékot, és az így képzıdött oldatot szívatják be a reak-

torba. A homogenizálást itt is elvégzik. 

Végsı fázis a tulajdonságot módosító adalékanyagok bekeverése. Ebbe a fo-

lyamatban kerül a szén nanocsı a rendszerbe. A natúr öntött Poliamid 6 és a 

Poliamid 6 nanokompozit anyaga vegyipa-

ri mőveletek szempontból csak ezen a pon-

ton térnek el egymástól. A már elıállított 

nanocsöveket adalékanyagként felhasznál-

va módosítja az alapanyag tulajdonságait. 

Cél az, hogy a nanocsövek teljesen el-

oszoljanak a közegben – diszpergáljanak –, 

homogén szerkezetet hozva létre. Elsı öntésnél a nano-homogenitás nem sike-

rült tökéletesen diszpergáló adalék alkalmazása mellet sem, így a szén 

7. ábra. Szén agglomerátum 
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nanocsövek koncentráltan, agglomerátumokat képezve találhatóak meg az alap-

anyagban beágyazódva. Az agglomerátumok helyenként szabad szemmel is 

megfigyelhetıek (7. ábra) nagyítás nélkül. A kísérletekhez használt szén 

nanocsövek bekeverés elıtti, mikroszkópikus felvétele látható a 8. és 9. ábrán 

[4]. Ilyen szálas jellegő homogén széncsıeloszlást kellene tapasztalni a polimer 

kompozit metszeten is, ideális esetben. 

3.3. Az öntésformák elıkészítése 

A kaprolaktám reaktív öntéséhez korróziálló fémbıl készült fedéllel zárt, fo-

lyadékra tömített, hıálló öntıformákat használnak. Az öntıszerszámokból olyan 

térfogatú mennyiséget kell elıkészíteni, amely az elıkészített oldatmennyiség-

hez biztonsággal elegendı, és a bennük készülı öntvények falvastagsága egy-

mástól lényegesen nem tér el. A fémtiszta öntıformák munkafelületére formale-

választó folyadékot juttatnak, pl. szilikonolaj, majd a formákat a polimerizáció 

hımérsékletére melegítik elı. 

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 két alapanyag szükséges hıforrásokra beál-

lított oldatát szivattyú segítségével – 1:1 mennyiségi arányban – keverıcsövön 

8. ábra. Szénszálak elhelyezkedése 9. ábra. Szénszálak csoportosulása 
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keresztül az öntıformákba szivattyúzzák (10. ábra). A polimerizáció lefolyása és 

a kristályosodási szakasz lefutása után a formákat adott hımérsékletre hevítjük, 

és a kész öntvényt eltávolítják. 

 

10. ábra. Öntési folyamat vázlata 
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Kutató munkám mérései és értékelése 

III. Mechanikai mérések 

A méréseket, a CNC marást, és a bemetszések készítését szakmai konzultáci-

ók után önállóan végeztem el. 

 

1. Szakítóvizsgálat 

1.1. Mérés beállítása 

A szakításhoz Instron 3366 szakítógépét használtam 

(11. ábra), 10 kN-os erımérı cellával, számítógépes 

vezérléssel. A méréseket a [5], [6] szabványok alapján 

végeztem el. A mérés elıtt és közben a próbatestek 

23°C-os környezetben voltak tartósan. A mintadara-

bokat elıször a felsı mozgó, majd az alsó rögzített po-

fákba fogtam be. Ezután nulláztam a keresztfej hely-

zetét, és az erımérı cellát. A program elsı szakaszá-

ban a próbatest 5 N elıterhelést kapott 10 mm/min se-

bességgel, azért, hogy a behelyezésbıl adódó pontatlanságok ne befolyásolják a 

mérés eredményét. Ciklikus elıterhelést nem alkalmaztam. A mérés során állan-

dó 20 mm/min sebességgel mozgott a keresztfej. Amikor a próbatest elszakadt, a 

gép megállt. 

1.2. Mérési eredmények 

A mérési adatokat a program rögzítette és ebbıl a beállítások értelmében ki-

számolta a kívánt értékeket. A táblázatokban helyhiány miatt rövidített kifejezé-

seket tüntettem fel, melyek magyarázata: 1. Fm, legnagyobb erı (N): A vizsgálat 

folyamán fellépı legnagyobb erı. 2. W, törési munka (J): ∫=
uL

L

FdLW
0

, az az ener-

gia (munka) mennyiség, mely a próbatest eltöréséhez szükséges. 3. A, szakadási 

11. ábra. Szakítógép 
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nyúlás (%): 100
0

0 ⋅−=
L

LL
A u , próbatest töréséig bekövetkezett megnyúlás az ere-

deti mérıhosszhoz viszonyítva. 4. E1%, rugalmassági modulus (MPa): 

100%10%1 ⋅
⋅

=
∆

⋅
⋅

=
ba

F

L

L

ba

F
E , 1% szakadási nyúláshoz tartozó rugalmassági modulus. 

5. WFm, legnagyobb erıhöz tartozó munka (J): ∫=
FmL

L

FdLW
0

, az az energia (munka) 

mennyiség, ami ahhoz kell, hogy a próbatestben a legnagyobb erı ébredjen. 6. 

∆L, megnyúlás (mm): 0LLL u −=∆ , a törésig bekövetkezett megnyúlás. 7. ∆LFm 

legnagyobb erıhöz tartozó megnyúlás (mm): 0LLL FmFm −=∆ , a legnagyobb erıig 

ébredéséig bekövetkezett megnyúlás. 8. t, törésig eltelt idı (s): a mérés kezdete 

és a törés közt eltelt idı. 

Natúr öntött Poliamid 6 eredményei (3. táblázat): 

3. táblázat 
 Fm (N) W (J) A (%) E1% (MPa) WFm (J) ∆L (mm) ∆LFm (mm) t (s) 
1. mérés 1574,31 91,75 260,29 861,770 2,28 65,12 2,40 195,36 
2. mérés 1642,22 65,03 180,75 914,496 2,14 45,22 2,19 135,66 
Átlag 1608,265 78,39 220,52 888,133 2,21 55,17 2,295 165,51 
Eltérés 67,91 26,72 79,54 52,726 0,14 19,9 0,21 59,7 

A szakítódiagramok az 1-es, és 2-es mellékletben találhatóak. 

Öntött Poliamid 6 nanokompozit eredményei (4. táblázat): 

4. táblázat 
 Fm (N) W (J) A (%) E1% (MPa) WFm (J) ∆L (mm) ∆LFm (mm) t (s) 
1. mérés 1449,45 101,60 308,58 664,570 100,45 77,20 76,42 231,60 
2. mérés 1457,31 80,31 236,58 710,871 76,78 59,19 56,77 177,57 
Átlag 1453,38 90,96 272,58 687,720 88,61 68,19 66,59 204,59 
Eltérés 7,86 21,29 72,00 46,301 23,68 18,01 19,65 54,03 

A szakítódiagramok a 3-as, és 4-es mellékletben találhatóak. 

1.3. Mérés értékelése 

5. táblázat 
 Fm (N) W (J) A (%) E1% (MPa) WFm (J) ∆L (mm) ∆LFm (mm) t (s) 
Átlag 1 1608,265 78,39 220,52 888,133 2,21 55,17 2,295 165,51 
Átlag 2 1453,38 90,96 272,58 687,720 88,61 68,19 66,59 204,59 
Eltérés: 154,885 12,57 52,06 200,413 86,4 13,02 64,295 39,08 

A két anyag mérési eredményeit az 5. táblázatban foglaltam össze. A 

nanokompozit húzása közben fellépı legnagyobb erı körülbelül 150 N-nal ki-

sebb. Bár mindkét anyagnál a szakítódiagram elején meredeken emelkedik az 
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erı az elmozdulás függvényében, de a natúr Poliamidnál magasabb értéken éri el 

a csúcsot, a szakirodalomból jól ismert polimer jelleggörbe szerint. Ellenben a 

nanokompozit szakadás elıtt közvetlenül éri el a legnagyobb értéket. Túlterhelés 

elleni védelem szempontjából ez egy elınyös, kívánatos tulajdonság lehet. 

A natúr öntött Poliamid 6 általam mért erıfüggvényei – összhangban a szak-

irodalmi görbékkel – az alábbi trendet szolgáltatták: az erı értéke a maximum 

elérése után csökken, majd stagnál, megint csökken és stagnál, végül az anyag 

elszakad. A két állandó szakasz között 200 N eltérés van (1600 N, 1400 N). 

Az öntött poliamid 6 nanokompozit erıfüggvénye meredek emelkedés után 

egy kisebb meredekségő emelkedésre vált, majd stagnál, és a szakadás elıtt is-

mét növekszik. A kisebb meredekségő emelkedéstıl kezdıdik a kontrakciós 

szakasz. 

A két függvénytípus egyértelmő 

különbséget mutat, a natúr anyag az 

erıcsúcs után végig csökken, míg a 

kompozit függvénye a törésig emel-

kedik. Ennek köszönhetı, hogy a tö-

résnél fellépı erı kb. 100 N-nal na-

gyobb a kompozitnál. A próbatestek 

alakjai mérés során ugyanúgy vál-

toztak (12. ábra). 

A natúr öntött Poliamid 6 erıcsúcsa valószínőleg azért nagyobb, mert a ho-

mogén anyagnak nincsen 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 viszont ki-

sebb erı is elegendı. 

A nanokompozitnál a szerkezet inhomogén, változó teherbírású és alakválto-

zási képességő keresztmetszetek találhatók a szén nanocsövek és széncsı agg-

lomerációk miatt. Ez végeredményben anizotróp jelleget kölcsönöz a szakító 

12. ábra. Szakításhoz használt próbatestek 
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próbatesteknek. Az anyag már kisebb erı hatására elkezd a leggyengébb ke-

resztmetszetnél 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 kereszt-

metszethez 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 meg-

ismert csúszási síkok szerepét az inhomogén széncsoportok helyzete veszi át a 

polimereknél. Terhelés nélküli állapotban a szénszálak nem vesznek fel kitünte-

tett 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. 

A kompozitál a töréshez szükséges munka azért nagyobb, mert nagyságrendi-

leg ugyanakkora erı hatására a kompozit tovább nyúlik (nyúlási érték). Persze 

jobb lenne, ha nagyobb erı okozna ugyanolyan megnyúlás mellett nagyobb tö-

rési energiát, de ez csak akkor lehetséges, ha a szén nanocsövek jobban eloszla-

nak az alapanyagban. A nyúlás nagyságával magyarázhatjuk, hogy miért kell 

több idı a szakadáshoz, hiszen állandó sebességnél a nagyobb nyúlás több idıbe 

telik. 

A maximális erı eléréséhez szükséges munka jóval nagyobb a kompozit ese-

tén, de ez nem adódhat a kisebb maximális erıértékbıl, hanem a maximum érté-

kek helyzetébıl (a két helyzet távolsága 64,3 milliméter a szakító diagramon). 

Ez a tulajdonsága is elınyösen használható védelmi szempontból, hiszen a kriti-

kus erı eléréséhez sokkal nagyobb munkát kell elvégezni; amihez több idıre 

van szükség adott teljesítmény mellett. 



 
 

20

2. Ütıvizsgálat 

2.1. Mérés beállítása 

A méréshez Resil Impactor 25 

mérıgépet használtam, melyre 

Sharpy-féle ütıvizsgálathoz való ka-

lapácsot [8] és állványt szereltem fel 

(13. ábra). A kalapácsot kalibráltam, 

a súrlódási és légellenállási veszte-

séget korrigáltattam a géppel. A 

próbatestek mérés elıtt, és mérés 

közben tartósan 23°C-os térben vol-

tak. A mérési eredményeket a WINPEN program rög-

zítette. A mérés a gép bekapcsolásával és a kalapács 

elengedésével kezdıdik. A WINPEN program meg-

nyitásával csak az adatok töltıdnek át a szoftverbe, a 

mérıgép önmagában is mőködik. A próbatestet a váll-

ra kell helyezni, és a központosító segítségével köz-

pontosítani (14. ábra). Ezután a kalapácsot el kell en-

gedni, és a gép méri a töréshez szükséges munkát, 

majd kiírja, és a programba is áttölti. 

2.3. Mérési eredmények 

A mérési adatokat a program rögzítette, majd ebbıl átlagot számolt. Az áttöl-

tött és a bevitt adatokból (kalibráció, megjegyzés, leírás) mérési jegyzıkönyvet 

állított össze. A táblázatokban helyhiány miatt rövidített kifejezéseket tüntettem 

fel, melyek magyarázata: 1. bn, bemetszésnél a szélesség (mm): A szabványos 

próbatest szélessége a bemetszés keresztmetszetében. 2. h, vastagság (mm): A 

próbatest vastagsága a bemetszés keresztmetszetében. 3. KU, ütımunkaérték (J): 

az az energia (munka) mennyiség, mely a próbatest eltöréséhez szükséges. 4. 

KU(%) fajlagos ütımunkaérték (KJ/m2): Egységnyi keresztmetszet eltöréséhez 

13. ábra. Ütımunkát mérı állomás 

14. ábra. Központosító váll 
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szükséges energia (munka) mennyiség. 5. KU(v%), fajlagos vastagságra jutó 

ütımunkaérték (J/m): 8 mm hosszú egységnyi vastagságú keresztmetszet eltöré-

séhez szükséges energia (munka) mennyisége. 6. K, Kalapács felhasznált mun-

kája (%): Kalapács névleges munkavégzéséhez képest mennyi munka (energia) 

kellett a töréshez. 7. Törés fajtája: a törés fajtájára utal, lehet teljes törés, sarok 

törés, részleges törés, illetve nem tört el. 

Öntött Poliamid 6 eredményei (6. táblázat): 

6. táblázat 
 bn (mm) h (mm) KU (J) KU(%) 

(KJ/m2) 
KU(v%) 

(J/m)  
K (%) Törés fajtája 

1. mérés 8 4 0,575 17,97 143,75 7,67 Teljes 
2. mérés 8 4 0,625 19,53 156,25 8,33 Teljes 
Átlag 8 4 0,600 18,75 150,00 8,00  
Eltérés 0 0 0,05 1,56 12,5 0,66  

A mérési jegyzıkönyv az 5-ös számú mellékletben található (4 oldal). 

Öntött Poliamid 6 nanokompozit eredményei (7. táblázat): 

7. táblázat 
 bn (mm) h (mm) KU (J) KU(%) 

(KJ/m2) 
KU(v%) 

(J/m)  
K (%) Törés fajtája 

1. mérés 8 4 0,529 16,53 132,25 7,05 Teljes 
2. mérés 8 4 0,520 16,25 130,00 6,93 Teljes 
Átlag 8 4 0,524 16,39 131,13 6,99  
Eltérés 0 0 0,009 0,28 2,25 0,12  

A mérési jegyzıkönyv a 6-os számú mellékletben található (4 oldal). 

2.3. Mérés értékelése 

8. táblázat 
 bn (mm) h (mm) KU (J) KU(%) 

(KJ/m2) 
KU(v%) 

(J/m)  
K (%) Törés fajtája 

Átlag 1 8 4 0,600 18,75 150,00 8,00 Teljes 
Átlag 2 8 4 0,524 16,39 131,13 6,99 Teljes 
Eltérés 0 0 0,076 2,36 18,87 1,01  

A két anyag mérési eredményeit az 8. táblázatban foglaltam össze, az eltört 

próbatesteket a 15. ábra mutatja. Ezek az eredmények 25 J névleges ütıenergiá-

jú vizsgálógépen, 7,5 J-os kalapáccsal, és 3,7 m/s-os sebességgel mért értékek. 

A kompozit ütımunka értéke 87,4%-a az a natúr öntött Poliamid 6 anyaghoz 

képest. Mivel a próbatestek geometriája azonos, ezért minden további érték is 

ezt a %-os változást jeleníti meg. Az öntött Poliamid 6 kompozit a hirtelen fellé-

pı hajlításra érzékenyebb, mint a natúr Poliamid 6. Ez a jelenség is a 
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nanocsövek nem teljes eloszlásával 

magyarázható. Valószínőleg dina-

mikus igénybevétel esetén ezek a 

széncsoportosulások és az alap-

anyag könnyebbem válik szét, így 

gyakorlatilag elhasad az anyag ezen 

csoportok mentén. Így a széncsövek 

jobb eloszlatása az alapanyag mát-

rixban az ütımunka növekedését 

eredményezné. 

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. 

3. Behajlási hımérséklet vizsgálat (hıalak tartósság) 

3.1. Mérés beállítása 

A mérést HDT VICAT géppel 

végzetem (16. ábra). A három állo-

másból egyszerre csak kettıt hasz-

náltam: az egyes állásban natúr, a 

kettes állásban nanokompozitos po-

liamid 6-ot tettem. A próbatestek 

alátámasztásánál a [9] szabvány sze-

rinti elıírásokat alkalmaztam (17. 

ábra). A gép bekapcsolása után be 

kell állítani a mérési paramétereket (geometria, feszültség), ezekbıl az adatok-

ból megadja, hogy mekkora erıvel kell terhelni a próbatestet. A szenzorok nul-

lázása után a megfelelı korong alakú súlyokat rátettem a próbatestet nyomó fej-

re. Beengedtem a mérıállásokat az olajfürdıbe, és ráadtam a terhelést. 300 má-

sodpercnyi hıntartás után elkezdıdött a mérés. Szabványos főtési sebességgel 

15. ábra. Teljes töréssel eltört próbatestek 

16. ábra. Behajlási hımérsékletet vizsgáló gép 
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(120°C/h) a gép automatikusan főti 

a keringetett olajat, addig míg min-

den állásban lévı próbatest el nem 

éri a szabványos behajlást (0,34 

mm). Ezután a gép visszahőti a kö-

zeget a megadott értékre. A mérıál-

lomások kivétele után a próbatest el-

távolítható. 

3.2. Mérési eredmények 

A mérési adatokat a gép rögzítette, és a mérés befejeztével ezek az adatok ki-

nyomtathatóak. 

Az 1. diagrammon látható két mérés eredménye. Az elsı számjegy a mérés 

sorszáma, a második számjegy a mérési állomásra utal. A diagram végéhez a 

0,34 mm-es érték tartozik, az ide futó vonalak értéke a mérési eredmények. Ön-

tött 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). 

Mérési jegyzıkönyveket a 7-es, 8-as számú melléklet tartalmazza.  

3.3 Mérés értékelése 

A két fajta anyag között átlagban 17,1°C-os eltérést tapasztaltam. A 

nanokompozit 25,6 %-kal alacsonyabb hımérsékleten éri el a beállított defor-

mációt. Tehát hı hatására érzékenyebben viselkedett, mint az alapanyag. A 

gyengébb hıalak-tartósság oka lehet, hogy a szén és a poliamid nem egyformán 

nyúlnak meg hı hatására, így belsı feszültség keletkezik növelve az eredı fe-

szültséget, és így könnyebben hajlik ki az anyag. Ebben az esetben a tökéletesen 

eloszlott nanocsı struktúrája segíthet az egyenletes belsı feszültségek 

fenntartásához. 

17. ábra. Próbatest alátámasztása 
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A függvények alakja páronként megegyezik, a második mérésnél a natúr Po-

liamid 6 a mérés kezdetén változatos függvényképet mutat. Ez az eltérés azon-

ban elhanyagolható az egész hosszra nézve. Oka az, hogy a próbatestek nem 

egyformák, és ezek az eltérések a mérés elején egyenlítıdnek ki. 

4. Rockwell keménységmérés 

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 ér-

téke 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 
18. ábra. Keménységmérés 

 

1. diagram: Behajlási h ımérséklet meghatározása

25

35

45

55

65

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Behajlás (mm)

H
ı

m
ér

sé
kl

et
 (

°C
)

1.1. mérés: sima
1.2. mérés: nanokompozit
2.1. mérés: sima
2.2. mérés: nanokompozit



 
 

25

(18. ábra). A mérési eredményt – dimenzió nélküli szám – kiírja, és el is tárolja. 

Átlagot, szórást, és különbséget is számol. A mért értékeket ki lehet nyomtatni. 

4.2. Mérési eredmények 

Mivel egyszerő mérés volt, ezért az anyagmintákon rögtön le lehetett mérni a 

HRM értékeket. A mért értékek a 9. táblázatban találhatók:  

9. táblázat 
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 a keménységmérést megismételtem, ekkor mért 

értékeket a 10. táblázat tartalmazza. 

10. táblázat 
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 

4.3. 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 azonban a Poliamid 

vízmegkötı képessége. A Poliamid 6 felületérıl induló diffúziós folyamat ered-

ménye a levegıbıl felvett és megkötött pára, ami jelentısen megváltoztaja az 

anyag tulajdonságait a diffúziós zónában. Az elsı mérésnél 1 éves natúr polia-

mid 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 változik a ke-

ménység. Az idıpontok és az abszolút értékek figyelembe vételével megállapít-

ható, hogy a nano-ötvözés a poliamid keménységének a növekedését vonja ma-

ga után, de ez változik a környezeti nedvességtartalom függvényében, akár a na-

túr poliamidnál. 
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5. Shore D keménységmérés 

5.1. Mérés menete 

A mérést THS-180 típusú kézi keménység-

mérıvel mértem. A mérıtüske csonkakúp alakú, 

ezért Shore D keménységet lehet vele mérni 

(19. ábra). A mérés menetét a [10] szabvány ha-

tározza meg. A szabvány szerint bizonyos idı 

eltelte után, vagy mérés során fellépı maximális 

értéket kell leolvasni. Mivel a készülék képes a 

maximális értéket mérni, így ezeket az eredmé-

nyeket használtam fel. A mérés során a sima fe-

lületbe kell nyomni a tüskét, úgy, hogy a mérı-

mőszer alsó lapja teljesen felfeküdjön. A keménységet a Shore D számlapról 

közvetlenül le lehet olvasni. 

5.2. Mérési eredmények 

A mérési eredményeket a 11. táblázat tartalmazza: 

11. táblázat 
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 

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 páratartalom függı 

mechanikai jellemzıire. A késıbbiekben egyidıben öntött próbatestekkel kell a 

mérést elvégezni, és a korrekt összehasonlítást elvégezni. 

19. ábra. Shore-D keménységmérı 
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IV. Tribológiai mérések 

1. Próbatest elıállítása 

A mérıgépbe hengeres próbatestek tehetıek: 

Ø6×15 mm-es álló vagy Ø8×10 mm-es fekvı 

(20. ábra). 

Elıször hengeres munkadarabból 10, illetve 

8 mm-es lapokat kellett készíteni. Majd kézi 

keretes főrésszel 10×10, illetve 8×8 mm-es ha-

hasábokat alakítottam ki. Ezekbıl a 

hasábokból CNC esztergagépen 8 

illetve 6 mm-es hengereket eszter-

gáltam (21. ábra), majd leszúrással 

alakítottam ki a végleges hosszmé-

reteket.  

A próbatestek elıállításában a 

legnagyobb problémát a végleges 

Ø6 mm-es átmérı kialakítása okoz-

ta, mert a 15 mm-es hosszúságú próbatestek kihajoltak, ezért azokat két befo-

gással munkáltam meg. Ez a mérések során nem okozott problémát, mert a mé-

résnél a körlapok érintkeznek a tárcsával, és nem a 

henger palástfelülete. A Ø8 mm-es átmérıjő próbates-

teknél 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 lehes-

sen tenni. Ezeket a furatokat készülék segítségével ké-

szítettem el, mert így biztosítani lehetett, hogy a furat 

tengelye merıleges (álló próbatestnél), illetve párhu-

21. ábra. Próbatest elıállítás 

22. ábra. Fúrás készülékkel 

20. ábra. Próbatestek 
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zamos (fekvı próbatestnél) legyen a henger tengelyére; és a furat középvonala 

1,5 mm-re legyen a súrlódó felülettıl (22. ábra). 

2. Mérıgép, mérıgép elıkészítése, használata 

2.1. Mérıgép tulajdonságai [11] 

A berendezés (23. ábra) fı egységei 

az asztal (1), a koptatótárcsa (2), a moz-

gatószerkezet (3), a terhelıszerkezet (4) 

és a mérı- és adatgyőjtı egység. A szer-

kezet vázát a stabil, nagy tömegő asztal 

alkotja. Erre épült rá a vízszintes mozga-

tást biztosító szerkezet, amelyen a terhe-

lıszerkezet található. A tárcsa fölött a 

terhelıszerkezetet mozgatjuk, és a rajta 

lévı befogószerkezetbe helyezzük el a próbatestet. A kereszt és hosszirányú el-

mozdulásoknál a köszörült vezetıhenger felületére, a rajta mozgó kocsi gördü-

lıcsapágyakkal illeszkedik, a könnyebb mozgás érdekében. A terhelıszerkezet 

mozgatását léptetımotorok végzik. A vízszintes síkban való mozgatás bordás-

szíjjal, a függıleges mozgatás csavarorsós mechanizmussal vagy kéri erıvel tör-

ténik. A csavarorsó egy rugó közbeiktatásával adja át a terhelést. A koptatótár-

csa 350 mm átmérıjő 15mm vastagságú, anyaga és felületi érdessége a vizsgá-

lattól függ. A tárcsa forgását egy enkóderrel ellátott elektromos motor (5) végzi 

bordásszíj segítségével, fordulatszáma nullától fokozatmentesen változtatható. A 

tárcsa nagyobb és kisebb fordulatszámtartományának eléréséhez a motor tenge-

lyén lévı hajtó kereket nagyobbra vagy kisebbre lehet cserélni. A léptetımoto-

rokat és az elektromos hajtómotort motorvezérlı (7) segítségével, számítógép-

rıl, CNC programmal irányíthatóak. 

A terhelıszerkezet alján található a befogófej. Fontos, hogy a vizsgált próba-

test elmozdulásmentesen legyen rögzítve a befogófejbe, ugyanakkor emiatt lé-

nyeges deformációt ne szenvedjen, mert ez befolyásolja a mérési eredményeket. 

 
23. ábra. Mérıgép felépítése 
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A befogófejen nyúlásmérı bélyegek vannak elhelyezve, ezáltal mérhetı a próba-

testre ható erık nagysága a vizsgálat során. A 12 nyúlásmérıbélyeg három 

Wheatstone-hídba vannak kötve. 

A vízszintes elmozdulások mérését induktív jeladókkal lehet elvégezni. A jel-

adók egyik vége rögzítve van, másik vége a kocsival együtt elmozdul, így az 

elmozdulás függvényében változtatja ellenállását. A függıleges irányú elmozdu-

lás, azaz a kopás mérését érintkezésmentes távolságmérı végzi. A mérı a befo-

gófejre van rögzítve, és a tárcsa síkjához való közeledést méri. 

Spider8 típusú mérı- és adatgyőjtı rendszer (6) használtam, ami a nyúlásmé-

rı bélyegek, a hıelem, a két induktív jeladó és a távolságmérı által továbbított 

adatokat fogadja, és dolgozza fel. Innen az adatok egy számítógépbe kerülnek, 

amelyek elmenthetıek és kiértékelhetıek. A számítógép a CATMAN Express 

szoftverrel győjti az adatokat.  

„z” erı „y” erı „x” erı 

A/D 

„x” elmozdulás 

„y” elmozdulás 

„z” elmozdulás 
 azaz a kopás 

digitális mérıerısítı 

számítógép 

motorvezérlı 

„x” irányú 
léptetımotor 

„y” irányú 
léptetımotor 

„z” irányú 
léptetımotor 

elektromos 
motor 

K típusú hıelem 

24.ábra. Mérırendszer kapcsolási vázlata 
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2.2. Tárcsa elıkészítése 

Mérések során a különbözı anyagok súrlódóelempárja acél tárcsa (S355) volt. 

Mivel a két elem elmozdul egymáson, ezért a tárcsa felületének homogénnek 

kell lennie. A tárcsát rezgıcsiszoló géppel munkáltam meg (25. ábra), mert így 

elkerülhettem, a köszörülésre jel-

lemzı felületi érdesség változást (a 

megmunkálás irányába, és arra me-

rılegesen). A rezgıcsiszoló géphez 

Klingspor: P400A PS11-es típusú 

csiszolópapírt használtam [Papír 

alapú (95g/m2), gyantás ágyazású, 

szilícium karbid szemcsés csiszoló-

papír]. A tárcsát addig csiszoltam, 

míg felületi érdesség jellemzı értékei el nem érték az elızı mérés során mért ér-

tékeket. Csiszolás után a felületrıl a szennyezıdéseket el kell távolítani. Ehhez 

denaturált szeszes papírtörlıt használtam. 

Az érdesség méréshez Mitutoyo 

SJ-201 P típusú digitális mérıkészü-

léket használtam (26. ábra). A ké-

szülék automatikusan mér, a mérés 

befejeztével kiírja mért érétkeket. 

Méréseim során a következı beállí-

tásokkal 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 veszi a súlyozott átlagértékü-

ket. Egyes mérések értékeit az 9. melléklet tartalmazza, itt ezeknek a mérések-

nek az átlaga szerepel (12. táblázat). Látható, hogy az elért felületi minıségek 

jobbak, mint amit köszörüléssel el lehet érni (Ra=0,16). Az értékekbıl kitőnik, 

25. ábra. Tárcsa csiszolása 

26. ábra. Felületi érdesség mérés 
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hogy minél többször csiszoltam újra a tárcsát a felületi minıség értékei annál 

jobbak lettek, és az iránybeli eltérések is csökkentek (köszörülésnél 0,1 µm elté-

rés is lehet, rezgıcsiszolásnál a mért legnagyobb eltérés 0,06 µm)  

12. táblázat 
Irányok: Ra Ry Rz Rq 
Sugár irányba 0,113 2,163 1,225 0,150 
Érintılegesen 0,093 1,723 1,125 0,133 
Középen 0,090 1,375 1,050 0,147 
Átlag 0,099 1,754 1,133 0,149 

Ra – átlagos felületi érdesség, a középvonaltól mért eltérések abszolút értéké-
nek 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 kö-
zépértéke 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 ki kell szin-

tezni a tárcsát (27. ábra). Ezután a 

tárcsát le kell szorítani, hogy mérés 

során ne tudjon elmozdulni. A le-

szorítást egy peremes körgyőrővel 

lehet megoldani (zöld színő), 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. 

2.3. Próbatest befogása 

Próbatestet úgy kell befogni a befogószerkezetbe, hogy a furatába be lehessen 

tenni a hımérıt (28. ábra, 29. ábra). A hımérı betétele után, az álló próbatest al-

ját a tárcsával párhuzamos síkká kell csiszolni. Ehhez a mérıgépet számítógépes 

vezérléssel a tárcsa közepére küldöm (ahol nem végzek méréseket), ahová egy 

27. ábra. Tárcsa szintezése 
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csiszolópapit tettem. Majd leenge-

dem a próbatestet, és kihúzom aló-

la a csiszolópapírt. Ezt addig ismé-

telem, amíg a csiszolópapíron 

próbatest szélességő nyomot nem 

hagy. Végül letisztítom a próbates-

tet is. 

Egy tárcsán öt álló, vagy négy 

fekvı próbatestes mérést lehet el-

végezni azonos vizsgálati sebes-

séggel, de ezeknél a pályák külön-

bözı sugarú köríveken vannak. Az 

enkóderes motornak elınye, hogy 

terhelés hatására nem változtatja 

meg a fordulatszámát, így bizto-

sítható a mérés során terheléstıl 

független állandó sebesség. Két 

mérési nyomvonal között legalább 

1 mm-t ki kell hagyni. A megadott kerületi sebességek mindig a próbatest kö-

zépvonalára vonatkoznak. 

2.4. Mérıgép beállítása 

A mérés során a következı értékeket mérem Spider8 adatgyőjtı rendszer se-

gítségével: 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. 

28. ábra. Álló próbatestet befogó befogószerkezet 

29. ábra. Fekvı próbatestet befogó befogószerkezet 
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A nyúlásmérı bélyegeket minden próbatest behelyezés után nullázni kell fel-

emelt állapotban. Így a készülék leengedése, és a terhelés ráadása után méri a 

terhelı erıt. 

Kopás mérésére kapacitív távolságmérıt használ-

tam, ennek a kalibrálását azonos vastagságú lapok-

kal végeztem. Egy lap vastagsága 0,195 mm, ebbıl 

hat darabot tettem egymásra, ami kijelölte a nulla 

pontot. Egy-egy papírlapot 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 kopás-

mérı alá, így beállítom a helyzetét a próbatesthez képest. 

2.5. Mérés menete 

A tárcsa megmunkálása és beállítása után behelye-

zem a próbatestet a készülékbe. Mérés kezdete elıtt 

mindig meg kell tisztítani a tárcsát és a próbatestet. 

Beállítom a kopásmérıt és nullázom az erımérı be-

menetét. Vezérlı program segítségével beállítom a 

motor fordulatszámát, illetve felszerelem a megfelelı 

fogaskereket, hogy biztosítsam a kiszámított áttételt. 

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 adat-

sorból. 

Egy mérési idıtartamot 30 percre állítottam be elızetes kísérletek alapján. Ez 

alatt 10 Hz-es frekvenciával győjtöm az adatokat. A mérést mindig tovább mé-

rem, mint 30 perc, mert az adatgyőjtı rendszer nem a motor indításától méri az 

30. ábra. Kopásmérı nullázása 

31. ábra. Mérıgép mérés 
közben 
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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. 

3. Felületi nyomás számítása  

3.1. Álló próbatestnél 

A felületi terhelést számítani kell, 

a próbatest felületi mérete adott, a 

terhelés pedig a befogó készülék és 

a súlyok tömegébıl származik, amit 

a nyúlásmérı bélyegek pontosan 

mérnek. Elméletileg, és a mérés 

kezdetén a felületi nyomás meg-

egyezik a terhelı erı és a felület há-

nyadosával. A mérés során a súrlódó 

erı hatására a próbatest elhajlik, és ennek következtében a felületi nyomás érté-

ke magasabb lesz, mert az érintkezı felület kisebb. 32. ábrán 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 2280) segítségével a mérés után meg tudom ha-

tározni a súrlódó felület nagyságát (mérés végére jellemzı adat). A kopás min-

dig valamilyen mérető körszelettel közelíthetı. Ez a közelítés csak nagyságren-

dileg 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 egy-

másból. A mikroszkóppal egy mikron pontossággal lehet mérni, de számításnál 

csak századra mm-re kerekített értéket vettem figyelembe, mert a húr tetszıleges 

32. ábra. Próbatest kihajlása 



 
 

35

felvétele nagyobb hibát tartalmaz. A 

körszelet területe a következı kép-

lettel számítható: [ ])(
2
1

mrhriT −−= , 

azonban ehhez számítani 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 prob-

lémát, de igen pontatlan.  

Másik értékelési mód, ha 

AutoCad-ben raszter képként beil-

lesztem a mikroszkópos felvételt, és 

itt Spline görbével körülrajzolom a 

kopási területet (34. ábra). Ez a terü-

letet lemezként definiálva lekérdez-

hetem a területét. Ezzel a módszer-

rel növekszik a területmérés pontos-

sága. Ez a pontosság elsısorban a Spline görbe pontjainak sőrőségétıl, és a ko-

pás határához viszonyított helyzetétıl függ. A pontosság miatt én az utóbbi 

módszert választottam. AutoCad-ben a terület lekérdezés eredménye: a 34. ábra 

példáját feldolgozva Terület = 10.0395 mm2, Kerület = 24.0585 mm. Ez a terület 

az eredeti területnek körülbelül a harmada, így a felületi nyomás az elméletinek 

majdnem a háromszorosa, a mérés végén. A mérés közben ez az érték még na-

gyobb, a maximumát a próbatest kihajlásának pillanatában éri el. Azonban ekkor 

a felület nagyságát nem ismerem; és nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 

ekkor a felületen a hıterhelés is nagyobb, ami anyagszerkezeti változásokkal is 

járhat. 

33. ábra. Mérés utáni súrlódó felület 

34. ábra. Terület mérés AutoCad-del 
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3.2. Fekvı próbatestnél 

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 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 utá-

ni kopott felületet meg tudom hatá-

rozni, amihez mikroszkópot hasz-

náltam. Kijelöltem a téglalap olda-

lait a próbatesten, majd ezeknek a 

távolságából, illetve a próbatest 

hosszából számítható az érintkezési 

felület (35. ábra). A 35. ábrán látha-

tó próbatest kopási felülete: a=10 mm, b=1,0 mm, T=a·b=10 mm2. Terhelı erı 

és a felület hányadosa megadja a felületi nyomás értékét. Ez megegyezik nagy-

ságrendileg az álló próbatest mérés végi felületével, így a felületi nyomás köze-

lítıleg megegyezik.  

4. Mérések és kiértékelések 

4.1. 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 

35. ábra. Fekvı próbatest kopása 
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36. ábra. Mérés során tapasztalható lengések 

meghatározni az értékeket. Az én vizsgálataim során ezeket az anyagokat egy-

máshoz viszonyítottam, tehát csak nagyságrendi összehasonlításról van szó, ami 

a kompozitfejlesztéshez szükséges tájékoztató információ. Ezen belül is kiemel-

tem 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 10. melléklet mintájára tartozik 

egy 3 oldalas összefoglaló, a mérési eredményekrıl. Ezek a diagramok 0,1 má-

sodpercenként vett adatokat tartalmazzák. A 36. ábrán látszik, hogy 25 nagyobb 

periódus a tárcsa felületi egyenlıtlensége miatt van. A 10. melléklet diagramjain 

látható sávok szélessége a tárcsa felületének változásából adódik, mivel a 0,1 s-

Súrlódási tényezı 

Terhelı erı 

Hımérséklet 

Kopás 
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ként vett minta a hullám más-más pontjából származik. Így a 10. mellékletben 

található diagrammok sávszélessége jellemzi ennek a hatásnak a nagyságát. 

Mivel a 10 MHz-es mérések táblázatai alkalmatlanok arra, hogy több anyag-

minta függvényét tartalmazzák, ezért készítettem olyan összefoglaló táblázato-

kat, 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 hımér-

sékleteket ábrázoltam egy-egy diagramban. 

Egyes méréseknél fellépett az akadó csúszás (stick-slip) [12], melyben a tapa-

dási, és a csúszási folyamatok váltják egymást. A folyamat során a próbatest le-

tapad a tárcsára, ekkor a nyugvó súrlódási tényezı értéke érvényesül (nincs el-

mozdulás a tárcsához képest), a súrlódási tényezı függvénye emelkedik. A csú-

szás újbóli létrejöttével a mozgásbeli súrlódási tényezı érvényesül, a súrlódási 

tényezı függvénye csökken. Így ez a folyamat lengéseknek okoz, a súrlódási fo-

lyamat nem lesz egyenletes. Ez a jelenség csak a kritikus sebesség alatt jelentke-

zik, ami függ a terheléstıl és a felületi minıségtıl is. Hatására növekszik a ko-

pás, és a lengések 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 az érintkezı felü-

letek változtak a próbatesteknél. A méréssorozatban két eltérés van: 1. A mag-

nézium katalizálású Poliamid 6 mérése közben kiesett a hımérı, ezek után leál-

lítottam 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 következté-

ben 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 (11. melléklet). 
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4.2. Mérésekre vonatkozó adatok 

13. táblázat 
Próbatest F m pe A pv tmax Fsmax µmax kop v s 

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. 

4.3. Súrlódási tényezı vizsgálata 

2. diagram  

Súrlódási tényez ı alkulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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3. diagram  

A próbatestek súrlódási tényezıinek függvényeit az 2-es és a 3-as diagram-

mok tartalmazzák. A súrlódási tényezı számolt adat, a súrlódási erı és a terhelı 

erı hányadosa. Mivel a terhelı erıt állandónak vehetjük, ezért a súrlódási ténye-

zı 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 az értéknek az egyik oka, 

hogy a tárcsának kicsi a felületi érdessége, ami elıtérbe helyezi az adhéziós je-

lenségeket az abrazív jelenségekkel szemben. Másik oka, hogy a tárcsa felülete 

és a mőanyag felülete is frissen megmunkált, vagyis vegyileg tiszta volt. Ezek-

nek hatására jelentkezet ez a viszonylag nagy súrlódási tényezı. Poliamidnál 

már mértek 1,5 körüli súrlódási tényezıt is, ami a tribológiai szakirodalmak sze-

rint már nem csak a súrlódás eredménye. 

Súrlódási tényez ı alkulása a súrlódási út függvényében,
fekvı próbatest
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Ennél a mérési rendszernél az adhéziós jelenség volt a mérvadó, ami kenıré-

teg hatására megszőnhet, így a súrlódási tényezı jelentısen csökkenhet. A jó 

nedvesség megkötı 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 (11. 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 el-

teltével a súrlódási pályán megjelenik egy átkopott felülető transzfer film, ami 

szintén befolyásolja a súrlódási tényezıt. 

A Poliamidok víztartalma is befolyásolja a súrlódási viszonyokat. A nedves-

ségfelvétel az eltelt idıvel arányosan növekedhet a telítıdési egyensúlyig, ezért 

a korábbi öntéső nanokompozitnak nagyobb lehet a nedvességtartalma: Ez befo-

lyásolhatja a súrlódási tényezıt. Jelen esetben a korábbi öntésnél egytizeddel 

mindig kisebb a súrlódási tényezı tapasztalatom szerint. 

4.4. Kopás vizsgálata 

A próbatestek kopásának és deformációjának (továbbiakban csak kopás) 

függvényeit a 4-es és a 5-ös diagrammok tartalmazzák. A kopás mértéke mért 

adat. 

Legszembetőnıbb függvény a második öntéső nanokompozit 310 és 400 mé-

ter súrlódási úthossz közötti meredek függvényszakasza. Ennek oka a már emlí-

tett akadó csúszás. A kihajlott próbatest kis súrlódási felületén ez a jelenség fo-

kozódó kopási folyamatban nyilvánult meg. A függvényszakasz kezdetétıl a 

mérést végigkísérte a zavaró magas és erıs hanghatás. Ez a hanghatás, jelentke-

zett az elsı öntéső nanokompozitnál a mérés vége felé is (630 méter). Bár ennél 

a vizsgálatnál a hang erıssége elmaradt a második öntéső nanokompozitétól. 

Ennek oka lehet részben a vélhetıen eltérı a nedvességtartalom van összefüg- 
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4. diagram  

5. diagram  

Kopás és deformáció alkulása a súrlódási út 
függvényében, álló próbatest
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gésben. Ezeket az anyagokat csak kenés mellett célszerő súrlódásnak kitenni, 

mert rendkívül gyorsan kopnak. Az álló próbatestnél fél óra alatt 0,2 mm-t ko-

pott a nanokompozit, a fekvı próbatestnél a függvény képe progresszív kopást 

mutat. A fekvı próbatesteknél a stick-slip kevésbé jelentkezett, így a hanghatás 

sem volt jelentıs. 

A kopás függvények elején elıforduló a csökkenést a próbatestek kihajlása 

okozza. Persze a mőanyag réteg megjelenése a tárcsán a kopás értékének csök-

kenését mutatja (megemeli a próbatestet), de ez másodlagos jelentıségő. A má-

sodik öntéső nanokompozitnál 180 méternél látható megugrást egy viszonylag 

nagyobb (0,015 mm magasságú) forgács leválása okozhatta. Amihez hozzájá-

rulhatott a nagy súrlódási tényezı, és a lényegesen nagyobb felületi nyomás (ki-

hajlás következtében a felület lényegesen lecsökkent). Ezután a kihajlás tovább 

folytatódott. A 450 és 700 méternél bekövetkezı csökkenések okát már ismer-

tettem a 4.6. részben. 

A natúr Poliamid 6-ok kopási képe nagyjából egységes, egyenesekkel jól kö-

zelíthetı. Itt az akadó csúszás nem jelenik meg, így a kopás lefolyását sem befo-

lyásolhatja. 

Fekvı próbatesteknél a hosszukból adódóan az érintkezı felület két vége elté-

rı ütemben kopik (35. 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 szö-

get 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 ele-

jén 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 válto-
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zik, a kihajlás és a kopás függvényében. Ott a lejátszódó folyamatokat nehezebb 

lehet modellezni, így mindig nagyobb a bizonytalanság. 

4.5. Hımérséklet vizsgálata 

A próbatestek hımérséklet függvényeit az 6-os és a 7-es diagrammok tartal-

mazzák. 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. 

Mindkét esetben a második öntéső nanokompozit igen magas hımérsékletre 

melegszik fel. Fekvı próbatesteknél a másik három próbatest hımérséklete alig 

változik, állandónak mondható. A hımérséklet változása mindig utal bizonyos 

jelenségekre, állandósultsága pedig a tribológiai folyamatok egyensúlyára utal. 

Az álló próbatesteknél is megfigyelhetı, hogy egyre nagyobb súrlódási út meg-

tételével a hımérséklet függvények is egyre kevésbé változatosak, közelítenek 

egy értéket, kialakul egy hıegyensúly. 

6. diagram  

Hımérséklet alkulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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7. diagram 

Hımérséklet alkulása a súrlódási út függvényében,
fekvı próbatest
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A legnagyobb hımérsékletet a második öntéső nanokompozit, majd a magné-

zium katalizálású PA 6, az elsı öntéső nanokompozit végül a nátrium katalizálá-

sú PA 6 éri el. Az álló magnézium katalizálású próbatestnél 640 méternél kiese-

tett a hımérı a furatból, ezért csökkent elıször a hımérséklet 25°C. A második 

esés a mérés korai leállítása miatt van. 

4.6. A mért értékek közötti összefüggések 

A súrlódási erı és a súrlódási tényezı közötti kapcsolatot a terhelıerı adja. 

Elméletileg a kopás és a súrlódási tényezı között nincsen közvetlen összefüg-

gés. Azonban álló próbatesteknél a súrlódási tényezı növekedésével növekszik a 

kihajlás mértéke, ami a súrlódó felület csökkenését okozza. A kisebb súrlódó fe-

lület pedig gyorsabban kopik, így áttételesen a súrlódási tényezı növekedése 

ideiglenesen a kopás növekedését okozza. Azonban a súrlódási tényezı állandó-

sága nem jelenti a kopás megszőntét. 
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A hımérséklet emelkedését az átalakult súrlódási energia okozza. Az így ér-

telmezhetı hıveszteség nem közvetlenül arányos a súrlódási tényezıvel, de ha-

tással 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 hı-

mérséklet megugrásával. Ennek oka ismét az akadó csúszásban keresendı. 

Amellett, hogy a kopás ennek hatására jelentısen növekszik, a próbatest defor-

mációja (rezgése) a belsı súrlódás erısödéséhez vezet. Az adhéziós folyamtok 

felerısödése szintén növeli a hımérsékletet. A második öntéső nanokompozit 

kopásának csökkenését (450, 690 méter) mindig egy hımérséklet hullámvölgy 

elızi meg. Szerintem ez nem közvetlen kapcsolat eredménye. Valószínőbb, 

hogy a 300-400 méter közötti hirtelen kopásnövekedés miatt a felület is megnö-

vekedtet, ennek hatására a próbatest hıterhelése egyre kisebb lett, ami a hımér-

séklet 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 emel-

kedni. Amikor a kopás újra folytatódott, akkora a hımérséklet már elérte azt a 

szintet, mielıtt a kopás elkezdett lelassulni. Az a folyamat megismétlıdött meg 

egyszer kisebb mértékben és valószínőleg a mérés folytatásával megismétlıdött 

volna még, kisebb intenzitással. A szakirodalmak alapján valószínősíthetı, hogy 

a le-, és feltapadás folyamatában végül beállt volna egy állandó hımérsékletre, 

és kopásütemre. Ennek a folyamatnak az okozója a hírtelen nagy kopás és hı-

mérsékletemelkedés volt. A késıbbi visszaesések, pedig ennek a dinamikus ha-

tásnak a csillapodásai voltak. Természetesen ez a folyamat még kevésbé tervez-

hetıvé teszi a rendszert, és hátrányos lengéseget gerjeszthet. Ezért elmozduló 

anyagpárosításnál a nanokompozitos szerkezet kenés nélkül egyértelmően hát-

rányt okoz (súrlódási tényezıje is magas). 
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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 elıállí-

tását javaslom. 

4.7. 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 befolyá-

solja a mért jellemzıket? 

- Nanokompozitoknál mennyi a kritikus sebesség? 

- A kritikus sebességnél nagyobb sebesség esetén az álló próbatestek függ-

vényei 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 folyama-

tokra? 

- Kisebb felületi nyomás milyen hatással van a vizsgált paraméterekre? 

- A mérések között eltelt idı milyen hatást gyakorol a próbatestekre? 

- Más felületi édességő tárcsa alapjaiban befolyásolja-e a mért értékeket, és 

így teljesen eltérı függvényeket, anyagjellemzıket mérek? 

5. Második mérési sorozat 

5.1. Mérésre vonatkozó adatok 

Ebben 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 

az eltérı felületi terhelés milyen változásokat okoz. Ezért ezeknél a méréseknél 
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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 kö-

zepén (fekvı próbatest 15 kg, álló próbatest 6 kg). Ez majdnem fél éves különb-

séget jelent, ami befolyásolja a mérési eredményeket, hiszen a frissen megmun-

kált felület sokkal kevesebbet érintkezett a levegıvel, ami a próbatest más ned-

vességtartalmához vezet. A mérések összefoglalását a 14. táblázat mutatja be. 

14. táblázat 
Próbatest, terhelés F m pe A pv tmax Fsmax µmax kop v s 

fekvı, 15 kg 144 14,6 5,1 10,1 14,2 53 64 0,444 22 0,4 1440 
álló, 15 kg 144 14,6 5,1 16,9 8,5 90 58 0,402 165 0,4 1440 
fekvı, 6 kg 57 5,8 2,0 5,2 10,9 28 23 0,409 28 0,4 1440 
álló, 6 kg 58 5,9 2,0 24 2,4 65 28 0,47 0 0,4 1440 
A 13. táblázat jelölései szerint (39. oldal) 

5.2. Súrlódási tényezı vizsgálata 

A 8. diagramon látható, hogy a régi megmunkálású próbatesteknek mérés vé-

gén alacsonyabbak a súrlódási tényezıjük (0,35). Az új megmunkálásúaké ma-

gasabb 0,45. Ez valószínőleg a próbatest nedvességtartalmával van összefüggés-

ben, 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 méré-

si sorozatban a régen megmunkált elsı 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 

3..4,75 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 jel-

lemzı hanghatás. A 15 kg-os terheléső próbatestnél jelentkezik egy emelkedı 
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szakasz, majd némi stagnálás után csökkenés. Az elsı mérési sorozatban is ilyen 

volt a második öntéső nanokompozit függvényképe, csak most hosszabban ját-

szódott le ugyanaz a folyamat. 

8. diagram 

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 zajhatással járt volna, de a súrlódási tényezı 

változatos függvényképét megmagyarázhatja. 

5.3. Kopás vizsgálata 

A kopást és deformációt ábrázoló függvények a 9. diagramban láthatóak (to-
vábbiakban 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 terhe-

léső próbatest kisebb mértékben kopik. 

Súrlódási tényez ı alkulása a súrlódási út függvényében,
másidik öntés ő nanokompozit
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9. diagram 

A 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 ta-

pasztalható. 

A kisebb terheléső álló próbatestnél kisebb a kopás mértéke. A stick-slip miatt 

létrejövı magasabb súrlódási tényezı elısegíti a nagyobb kihajlást, ami meg-

emeli a próbatestet. A diagramban a kihajlás helyét a két csökkenı függvény-

szakasz mutatja. A létrejövı kopás nem tudja ellensúlyozni a kihajlásból adódó 

mérımőszer eltávolodását a tárcsától. Ezért lehetséges az, hogy a mérés végén 

negatív tartományba megy át a függvény. 

Ezzel a módszerrel a kopást jól mérni csak fekvı próbatesteknél lehet, hiszen 

ekkor a deformáció elhanyagolható. Azonban ebben az esetben nem szabad fi-

gyelmen kívül hagyni, hogy a kopás növekedésével a felület is nı, ami a felületi 

terhelést csökkenti, és így lassítja a kopási sebességet. 

Kopás és deformáció alkulása a súrlódási út 
függvényében, másidik öntés ő nanokompozit
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5.4. Hımérséklet vizsgálata 
10. diagram 

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. Látható a 

korábbi diagrammokon, hogy ennél a próbatestnél a kopás sebessége és a súrló-

dási 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 ellenıriz-

hetıek a tribológiai folyamatok. Jelen esetben a hımérséklet megemelkedése az 

álló próbatesteknél a kihajlással, illetve álló és fekvı próbatesteknél a súrlódási 

tényezı emelkedésével azonos idıben jelentkezik. Így üzemi körülmények kö-

zött a hımérséklet mérése és azonnali értékelése indokolt, mert így megelızhe-

tıek a nagyobb károsodások. 

Hımérséklet alkulása a súrlódási út függvényében,
másidik öntés ő nanokompozit
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Összefoglalás 

TDK munkám az öntött Poliamid 6 nanokompozit alapvetı tulajdonságainak 

meghatározása és viselkedésének feltérképezése eltérı mechanikai és súrlódási 

körülmények között. Munkám a próbatestek elıállításától a méréseken keresztül 

a mérések kiértékeléséig tart. Ennek keretében sok megmunkáló és mérıgép 

használatát sajátítottam el. 

A mechanikai vizsgálatokat a szabványok elıírásai alapján végeztem. A mé-

rések során az elsı öntéső magnézium katalizálású nanokompozitot hasonlítot-

tam össze a natúr magnézium katalizálású Poliamid 6-tal. Ezeknek a mérések-

nek az eredményeit alapvetıen befolyásolják a szén nanocsövek eloszlása a po-

limer mátrixban. Ezeknél a méréseknél tapasztalható volt, hogy a nanokompozit 

mérést értékei, illetve az ezekbıl rajzolt függvények lefutása eltér az alapanya-

gétól. Esély van arra, hogy a szén nanocsövek tökéletesebb diszpergálása esetén 

a nanokompozit mechanikai tulajdonságai érezhetıen és a felhasználás szem-

pontjából is javuljanak.  

A Tribiológiai méréseket is szabvány ajánlása alapján végeztem. Itt elıször 

négy anyagot vizsgáltam és hasonlítottam össze majd a felmerülı kérdések egy 

részére választ keresve a második öntéső Poliamid 6-ot vizsgáltam eltérı körül-

mények között. A tribológiai méréseket még nem zártam le, hiszen az eltérı 

tribológiai környezetben az anyagnak a tulajdonsági változhatnak (vizsgálati se-

besség, terhelés, kenıanyag …). Ezeknél a méréseknél tapasztalható volt, hogy a 

második öntéső nanokompozit a többi kontrollanyagtól jelentısen eltér. A je-

lentkezı magas súrlódási tényezı, és a stick-slip miatt ezt az anyagot igen körül-

tekintıen lehetne alkalmazni (ha hasonlóak a körülmények a vizsgálatéhoz). 

Továbbiakban folytatni szeretném a megmaradt anyagmintákon a tribológiai 

vizsgálatokat különbözı tribológiai környezetben. Újabb anyagminta esetén cé-

lom a próbatestek hatékonyabb és gyorsabb elıállítása, majd mérése azonos kö-

rülmények között. 
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Melléklet 

1. melléklet 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
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5. melléklet 
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5. melléklet 
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5. melléklet 
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5. melléklet 
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6. melléklet 
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6. melléklet 
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6. melléklet 
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6. melléklet 
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7. melléklet 
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8. melléklet 
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9. melléklet 

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 
Átlag 0,107 2,113 1,150 0,157 
2. megmunkálásnál (2005.05.20.): 
Irányok: 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 
3. megmunkálásnál (2005.05.24.): 
Irányok: 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 
4. megmunkálásnál (2005.10.28.): 
Irányok: 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 

Ra – átlagos felületi érdesség, a középvonaltól mért eltérések abszolút értékének 

átlaga. Ry – a legnagyobb kiemelkedésnek és a legnagyobb bemélyedés csúcsá-

nak 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 sú-

lyozva veszi figyelembe). 
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10. melléklet 

       
Mérési eredmények 

         
Második öntéső Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest 

         
         
 Jellemz ık Eredmény  
 Terhelı erı: 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  

 A súrlódó felület nagysága mérés végén: 9,948 mm2  

 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 felü-
lete 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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10. melléklet 

 

 

Második öntés ő Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest
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10. melléklet 

 

 

Második öntés ő Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 100 200 300 400 500 600 700

Súrlódási út, m

K
o

p
á

s,
 m

m
 

 

Második öntés ő Poliamid 6 nanokompozit, álló próbatest

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700

Súrlódási út, m

H
ı

m
é

rs
ék

le
t, 

°C



 
 

72

11. melléklet 

Súrlódási tényez ı alkulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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11. melléklet 

 Hımérséklet alkulása a súrlódási út függvényében,
álló próbatest
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